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 وقدوة الػازح

 بطي اهلل السمحَ السحيي

، سم٤مقم٨م صٗمقة ظمٚم٘مف وآُمتٜم٤منطم٤ًمن، واعمـ ذي اًمٗمْمؾ واإل احلٛمد هلل

أّدى اًمرؾم٤مًم٦م ن، ُمـ دٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمد قمٔمٞمؿ اًمِم٠مُمـ اإلٟمس واجل٤من، ؾمٞم

ومٗم٤مز وقمؿَّ ٟمقره اًم٘م٤ميص واًمدان، طمتك فمٝمر احلؼ وسم٤من، سم٠مووح سمٞم٤من، 

زُم٤من، ويم٤من ُمّمػم قمغم ممر اًمٕمّمقر وإواعمتٌٕمقن ًمتقضمٞمٝم٤مشمف  ٞمفاعم٘مٌٚمقن قمٚم

صغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمٚمٞمف اعمٕمرولم قمٜمف وقمـ شمٕم٤مًمٞمٛمف اًمٌٕمد واخلنان، 

أهؾ  وقمغم آًمف اعمٓمٝمريـ ُمـ إرضم٤مس وإدران، وقمغم صح٤مسمتف إيمرُملم

، واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمقىمقف سملم يدي اعمٚمؽ اًمٕمروم٤منو اًمّمدق

 رمحـ، أُم٤م سمٕمد..اًم

قمٚمقي سمـ قمٌداهلل سمـ  :ومٞم٘مقل اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم إمم إطم٤ًمن ُمقٓه اًم٘مدوس

 ًمٙمت٤مب ؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم ح ُمًٌط ُمٞمنطمًلم اًمٕمٞمدروس همٗمر اهلل ًمف: هذا ذ

اًمٕمالُم٦م احلٌٞم٥م قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ سمـ اًمِمٞمخ اًمِمٞمخ أيب سمٙمر 

ة قمـ اظمتّم٤مر (، وهق قم٤ٌمرُمتار احلديث اـػيف) :سمـ ؾم٤ممل واعمًٛمك

ًمٙمت٤مب ؿمٞمخف اًمٕمالُم٦م احلٌٞم٥م حمٛمد سمـ قمٌداهلل اهلدار قمٚمٞمف رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم، 

وىمد أطم٧ٌٌم أن أوع ًمف هذا اًمنمح ًمٞمًٝمؾ قمغم اًمٓم٤مًم٥م ُمٕمروم٦م ُمٕمٜمك 

٘مٚم٧م أىمقال سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وذًمؽ رهم٦ٌم ُمٜمل ذم ، وٟمطم٤مدي٨مإ
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وؾمٚمؿ، وٟمٞمؾ سمريم٦م  اخلدُم٦م ًمًٜم٦م احلٌٞم٥م إقمٔمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف

وٟمٔمر ودقم٤مء ؾمٞمدي وُمقٓي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، 

 ،ـ اًمٗم٘مػم طمًٜم٦م ُمـ طمًٜم٤مشمفُمَ   ،وٟمٔمر ؿمٞمقظمل، وقمغم رأؾمٝمؿ ُمريب روطمل

واًمدي اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اطمٌٞم٥م قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ طمٗمٔمف اهلل 

 ورقم٤مه.

ؾمٌ٘مف ذح ًمٚمًٞمدة وًمٞمس هذا اًمنمح سم٠مول ذح هلذا اًمٙمت٤مب، وم٘مد 

اًمنميٗم٦م إم إسمراهٞمؿ سمٜم٧م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م احلٌٞم٥م قمٌداهلل سمـ حمٗمقظ احلداد 

( وم٘مد طم٤مزت كزهة اــاضرين) :رمحف اهلل وأقمغم ًمف اًمدرضم٤مت، وهق اعمًٛمك

سمٞمٜم٧م يمثػمًا ُمـ و ،، وىمد أطمًٜم٧م وأضم٤مدتاعم٤ٌمرك ؾمٌؼ اًمنمح هلذا اًمٙمت٤مب

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف طم٤مدي٨م، ومجزاه٤م اهلل قمـ أُم٦م احلٌٞم٥م ُمٕم٤مين إ

 وؾمٚمؿ أقمٔمؿ اجلزاء.

سمٕمد ُمِم٤مورة ؿمٞمخل اًمٕمالُم٦م احلٌٞم٥م قمٛمر سمـ  ذطمل هذا وىمد ؾمٛمٞم٧ُم 

، ((اجلوهر اـؾطقف َشح ُمتار احلديث اـػيف)) حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ:

وطم٤موًم٧م أن أسملم سمٕمض اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سمٌٕمض إطم٤مدي٨م ٕمهٞمتٝم٤م، وٟم٘مؾ 

ي٤مدة اًمٌٞم٤من، وىمد أٟم٘مؾ ذم سمٕمض آطمٞم٤من يمالم سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م ًمز

اخلالف سمٞمٜمٝمؿ ذم اعم٠ًمًم٦م إن وضمد: ًمٞمٙمقن اًمٓم٤مًم٥م قمغم دراي٦م سم٤مٕىمقال 

اعمتٕمٚم٘م٦م هبذه اعم٠ًمًم٦م، وأذت إمم ُمراضمع إىمقال ذم ه٤مُمش اًمٙمت٤مب عمـ أراد 

وطم٤موًم٧م سم٘مدر اإلُمٙم٤من  اًمرضمقع إمم أصؾ إىمقال أو آؾمتزادة ُمٜمٝم٤م،
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ئٚمف طمتك يًٝمؾ ومٝمٛمٝم٤م، يمام ووٕم٧م ًمٙمؾ طمدي٨م ٤مظ اًمنمح وُم٤ًمشمًٌٞمط أًمٗم

  .ًمف قمٜمقاٟم٤ًم ُمٜم٤مؾم٤ٌمً 

، وأن يدقمق زم دَ ضمِ إن وُ  ٓم٢مظمُم٤م سمف ُمـ  وـمٚمٌل ممـ ىمرأه أن يّمٚمح  

 وُمـ ًمف طمؼ قمكم.ظمقاين وأهؾ سمٞمتل وأوٓدي وإ وًمقاًمدي وُمِم٤مخيل

وأن يٕمؿ سمف اخلػم ذم ؿمّتك  اًمٜمٗمع وآٟمتٗم٤مع، جيٕمؾ ومٞمفأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن 

 وُمراوم٘م٦م ًمٜمٌٞمٜم٤م اعمٔمٚمؾ سم٤مًمٖمامُم٦م، ًمٚمٜمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ٤مً وأن جيٕمٚمف ؾمٌٌ اًمٌ٘م٤مع، 

 .آُملم اًمٚمٝمؿ آُملم

 وؾمٚمؿ وسم٤مرك حمٛمد وآًمف وصحٌف  قمغم ؾمٞمدٟم٤م وصغم اهلل

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 

 

 

 كتبه

 علوي بو عبداهلل بو حسني العيدروس
 

 هـ8341ليلة اخلميس التاسع مو شهر رجب احلرام سهة 

 م2081إبريل  5املوافق 

 تريم الغهَّاء صانها اهلل مو كل سوء
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 احلديح األوه

 أثس الٍية يف العىن

َم ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  اْْلَْطَمُل  إِكَّ

َم  بِاــِّقَّاِت،  ..َوَرُسوـِهِ  اللِ  إَِغ  ِهْجَرُتهُ  َؿاَكْت  َؽَؿنْ  َكَوى، َما اْمِرئٍ  ـُِؽلِّ  َوإِكَّ

اْمَرَأٍة  ُيِصقُبَفا، َأوْ  ـُِدْكَقا ِهْجَرُتهُ  َؿاَكْت  َوَمنْ  َوَرُسوـِِه، اللِ إَِغ  َؽِفْجَرُتهُ 

ـَْقهِ  َهاَجرَ  َما إَِغ  َؽِفْجَرُتهُ  َيـْؽُِحَفا..  وُمًٚمؿ. رواه اًمٌخ٤مري ((إِ

 :ضبب احلديح 

 ريض اهلل ُمًٕمقد اسمـ قمـ صم٘م٤مت رضم٤مًمف سمًٜمدُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم اًمٓمؼماين 

 شمتزوضمف أن وم٠مسم٧م ىمٞمس، أم هل٤م ي٘م٤مل اُمرأة ظمٓم٥م رضمؾ ومٞمٜم٤م يم٤من)) :ىم٤مل قمٜمف

((، ومل يذيمر ىمٞمس أم ُمٝم٤مضمر ٟمًٛمٞمف ومٙمٜم٤م ومزوضمٝم٤م ومٝم٤مضمر هي٤مضمر، طمتك

اًمّمح٤مسم٦م روقان قمٚمٞمٝمؿ اؾمٛمف ؾمؽمًا ًمٚمرضمؾ وإن يم٤من ُم٤م ومٕمٚمف ُم٤ٌمطم٤ًم أصاًل: 

 ٟمٞم٦م اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م ُمـ سم٤مهلجرة ىمّمده ومٙم٤منسمؾ ىم٤مًمقا: ُمٝم٤مضمر أم ىمٞمس، 

 إقمامل ُمراشم٥م وسملم ذًمؽ، اًمٜمٌل وم٘م٤مل اهلجرة، ومْمٞمٚم٦م ًم٘مّمد ٓ هب٤م اًمتزوج

 .سم٤مًمٜمٞم٤مت

 أن دطمٞم٦م ومل يٕمرف اؾمؿ اعمرأة اًمتل ه٤مضمر ُمـ أضمٚمٝم٤م، وٟم٘مؾ قمـ اسمـ

 ؾم٤ميمٜمف . حتت٤مٟمٞم٦م صمؿ ُمٗمتقطمف سم٘م٤مف ىمٞمٚم٦م اؾمٛمٝم٤م
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 :غسح احلديح 

د هذا احلدي٨م ُمـ أهؿ إطم٤مدي٨م اًمتل يدور قمٚمٞمٝم٤م ُمدار اًمنمع، وم٘م

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿ:)) ىَمْقًمف َصغمَّ اهللُ 

ـْ  َـّ يَمثػِم ُِم َٓ َيْٕمَٚمٛمُٝم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ: )احْلَاَلل سَملمن َواحْلََرام سَملمن َوسَمْٞمٜمٝماَم ُُمِْمَتٌَِٝم٤مت 

احْلَِدي٨م، َويَمْثَرة  اًمٜم٤َّمس .... إمَِم آظِمره (.. َأْْجََع اًْمُٕمَٚماَمء قَمغَم قِمَٔمؿ َوىْمع َهَذا

ؾْماَلم َيُدور قَمَٚمْٞمِف، َوقَمغَم  ؾْماَلم، َوَأنَّ اإْلِ وَمَقاِئده، ىَم٤مَل َْج٤َمقَم٦م: ُهَق صُمُٚم٨م اإْلِ

قَْماَمل سم٤ِمًمٜمنٞم٦َّمِ "طَمِدي٨م:  ْٕ َٓ "، َوطَمِدي٨م: "ا ـ إؾِْماَلم اعْمَْرء شَمْريمف َُم٤م  ًْ ـْ طُم ُِم

 . "َيْٕمٜمِٞمف

ْختَِٞم٤ميِنّ َوىَم٤مَل َأسُمق َداُوَد  ًن : َيُدور قَمغَم َأْرسَمَٕم٦م َأطَم٤مِدي٨م: َهِذِه اًمثَّاَلصَم٦م، اًم

فِ "َوطَمِدي٨م:  ًِ ظَِمٞمِف َُم٤م ُُي٥ِّم ًمِٜمَْٗم ِٕ َوىِمٞمَؾ:  "َٓ ُي١ْمُِمـ َأطَمديُمْؿ طَمتَّك ُُي٥ِّم 

ٌّؽ "طَمِدي٨م 
ْٟمَٞم٤م ُُيِ ٌّؽ اهلُلاِْزَهْد ذِم اًمدُّ

، َواْزَهْد َُم٤م ذِم َأْيِدي اًمٜم٤َّمس ُُيِ

 اهـ. .(("اًمٜم٤َّمس

َوىَم٤مَل اًْمَ٘م٤ميِض قِمَٞم٤مض يمام ذم ذح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ًمإلُم٤مم 

ـْ َرؾُمقل اهللِ ٧ٌْم قَم َت٤ميِنّ ىَم٤مَل يَمَت ًْ ِج ًن ـْ َأيِب َداُوَد اًم صغم  اًمًٞمقـمل:))ُرِوَي قَم

ف اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  َٓ ََخًْاِمَئ٦ِم َأًْمػ طَمِدي٨م اًمث٤َّمسم٧ِم ُِمٜمَْٝم٤م َأْرسَمَٕم٦م آ

اَم مَم َأْرسَمَٕم٦م َأطَم٤مِدي٨م ىَمْقًمف قَمَٚمْٞمِف طَمِدي٨م، َوِهَل شَمْرضِمع إِ  اَلم )إِٟمَّ ًَّ اَلة َواًم اًمّمَّ
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َٓ َيْٕمٜمِٞمف( َوىَمْقًمف   شَمْريُمُف َُم٤م 
ِ
ـِ إؾِْماَلِم اعْمَْرء ًْ ـْ طُم قَْماَمُل سم٤ِمًمٜمنٞم٤َّمِت( َوىَمْقًمف )ُِم ْٕ ا

) ٌ ٌ َواحْلََراُم سَملمن ظَِمٞمِف َُم٤م َٓ َيُٙمقن اعمَْْرء ُُم١ْمُمِ َوىَمْقًمف ) )احْلَاَلُل سَملمن ِٕ ٜم٤ًم طَمتَّك َيْرَى 

ٌَّؽ اهلل احْلَِدي٨م(
ْٟمَٞم٤م ُُيِ ِف( َوُرِوَي َُمَٙم٤من َهَذا )اِْزَهْد ذِم اًمدُّ ًِ ((   َيْرَى ًمِٜمَْٗم

 اهـ.

ـ ـَم٤مِهر سْمـ ُُمْٗمِرز ذِم سَمْٞمَتلْمِ وَمَ٘م٤مَل:   ًَ  َوىَمْد َٟمَٔمَؿ َهَذا َأسُمق احْلَ

ـِ قِمٜمْــَدَٟم٤م يَمِٚمــاَمٌت  ي  قُمْٛمــَدُة اًمــدن

 

ــفْ  يَّ ــػْمِ اًْمؼَمِ ــاَلِم ظَم ـْ يَم ــ ــٌع ُِم  َأْرسَم

ـــْد َوَدعْ   ٌَُٝم٤مِت َواْزَه ـــ ـــِؼ اًمِمُّ  اشِمَّ

 

ـَ سمِٜمِٞمَّـفْ   َُم٤م ًَمـْٞمَس َيْٕمٜمِٞمـَؽ َواقْمَٛمْٚمـ

وروي قمـ أيب داود أيْم٤م يمام ذم )ـمرح اًمتؽمي٥م(:)) اًْمِٗمْ٘مُف َيُدوُر قَمغَم  

قَْماَمُل  ْٕ (، َو )ا ٌ ٦ِم َأطَم٤مِدي٨َم: )احْلاََلُل سَملمن ًَ سم٤ِمًمٜمنٞم٤َّمِت(، َو )َُم٤م ََنَْٞمُتُٙمْؿ قَمٜمُْف  ََخْ

 َٓ َر َو َٓ ََضَ ٌُقُه(، َو )َُم٤م َأَُمْرشُمُٙمْؿ سمِِف وَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ(، َو )
وَم٤مضْمَتٜمِ

اَر(( اهـ.  َِضَ

 أطمد واًمٜمٞم٦م وضمقارطمف وًم٤ًمٟمف سم٘مٚمٌف يٙمقن اًمٕمٌد يم٥ًم أن ذًمؽ وؾم٥ٌم

 .اًمثالصم٦م إىم٤ًمم

 ذم احلدي٨م هذا يدظمؾ ىم٤مل أٟمف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل قمـ وروي

 .اإلؾمالم صمٚم٨م احلدي٨م هذا اًمٕمٚمامء ُمـ ْج٤مقم٦م وىم٤مل اًمٗم٘مف، ُمـ سم٤مسم٤مً  ؾمٌٕملم
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 ذم سمف اسمتدأ ـومم احلدي٨م، هبذا اعمّمٜمٗم٤مت شمًتٗمتح أن اًمٕمٚمامء واؾمتح٥م

 يٜمٌٖمل ُمٝمدي، سمـ اًمرمحـ قمٌد وىم٤مل اًمٌخ٤مري، اهلل قمٌد أسمق اإلُم٤ممُ  يمت٤مسمف أول

 شمّمحٞمح قمغم ًمٚمٓم٤مًم٥م شمٜمٌٞمٝم٤مً  احلدي٨م هبذا ومٞمف يٌتدئ أن يمت٤مسم٤مً  صٜمػ ُمـ ًمٙمؾ

 .اًمٜمٞم٦م

َم وؾمٚمؿ: )) وآًمف وصحٌف ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف  ُمقوققم٦م ًمٗمٔم٦م(( إِكَّ

 اعمذيمقر احلٙمؿ ًمت٘مقي٦م هلوؾمقاه،  ُم٤م وشمٜمٗمل اعمذيمقر إصم٤ٌمت شمٗمٞمد ًمٚمحٍم،

 حلٍموا، ُمٜمزًمتف ذم أو ًمٚمٛمخ٤مـم٥م ُمٕمٚمقُم٤مً  يمقٟمف وضم٥م وًمذا شمٗم٤مىم٤ًم،ا سمٕمده٤م

 ذم ًمذًمؽ ًمقروده٤م قمداه قمام وٟمٗمٞمف سمٕمده٤م عم٤م احلٙمؿ إصم٤ٌمت: اًم٘مٍم وسمٛمٕمٜم٤مه

 .هم٤مًم٤ٌمً  يمالُمٝمؿ

 شم٘متيض شم٤مرة وهلىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم إرسمٕملم: ))

: شمٕم٤ممم يم٘مقًمف سم٤مًم٘مرائـ ذًمؽ يٗمٝمؿ خمّمقص٤ًم، طمٍماً  شم٘متيض وشم٤مرة احلٍم،

 ٓ واًمرؾمقل ًمٜمذارة،ا ذم احلٍم ومٔم٤مهر، {٥٤الٌازعاث: } چمب  ىب  يب چ

 ىمقًمف ويمذًمؽ وهمػمه٤م، يم٤مًمٌِم٤مرة ْجٞمٚم٦م يمثػمة أوص٤مف ًمف سمؾ ذًمؽ: ذم يٜمحٍم

 -أقمٚمؿ  واهلل - ومٔم٤مهره، {٦٣هحود: } چہ   ہ  ھ  ھ  ھچ  :شمٕم٤ممم

 ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن وم٘مد إُمر.. ٟمٗمس ذم ُم٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وأُم٤م آصمره٤م، ُمـ سم٤مقمت٤ٌمر احلٍم

 اًمٚمٗمٔم٦م.. هذه وردت وم٢مذا اًمتٖمٚمٞم٥م، سم٤مب ُمـ ذًمؽ ويٙمقن اخلػمات، إمم

 رء ذم احلٍم قمغم اًمٙمالم ُمـ واعم٘مّمقد اًمًٞم٤مق دل وم٢من وم٤مقمتؼمه٤م،
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 ىمقًمف هذا وُمـ اإلـمالق، قمغم احلٍم وم٤ممحؾ وإٓ.. سمف، وم٘مؾ خمّمقص..

 اهـ ((." سم٤مًمٜمٞم٤مت إقمامل إٟمام ": وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 طمريم٦م قمـ سمف ويتجقز اًمٌدن، طمريم٦م وهق قمٛمؾ، ْجع((: اْْلَْطَمُل ))

 اًم٘مٚم٥م قمٛمؾ هل إذ، اًمٜمٞم٦م ًمِمٛمؾ وإٓ اجلقارح، قمٛمؾ هٜم٤م: واعمراد اًمٜمٗمس،

 .ومٞمتًٚمًؾ ًمٜمٞم٦م ومتٗمت٘مر

إقمامل اًمّم٤مدرة ُمـ  :واًمت٘مديرىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )اًمٗمتح(: ))

ٕن اعمراد  :اًمٔم٤مهر اإلظمراج ؟وقمغم هذا هؾ خترج أقمامل اًمٙمٗم٤مر ،اعمٙمٚمٗملم

هب٤م  وإن يم٤من خم٤مـم٤ٌمً  ،ُمـ اًمٙم٤مومر وهل ٓ شمّمح ،سم٤مٕقمامل أقمامل اًمٕم٤ٌمدة

 (( اهـ.َٕنام سمدًمٞمؾ آظمر ٦م:وٓ يرد اًمٕمتؼ واًمّمدىم ،قمغم شمريمٝم٤م ُمٕم٤مىم٤ٌمً 

 وهؾ شمِمٛمؾ إقمامل إىمقال؟

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ إمم صمالصم٦م أىمقال:

إول: أَن٤م شمِمٛمؾ إىمقال َٕن٤م ُمـ طمريم٦م اًمٌدن يمام ىم٤مل اعمٜم٤موي، وسمف 

 ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد.

 ٤مين: أَن٤م ٓ شمِمٛمؾ اًم٘مقل.اًمث

أن اًم٘مقل ٓ  - ٤مًمف احل٤مومظ اسمـ طمجرىم يمام - وهق اًمتح٘مٞمؼ اًمث٤مًم٨م: 

 .يدظمؾ ذم اًمٕمٛمؾ طم٘مٞم٘م٦م، ويدظمؾ جم٤مزاً 

                                                 

 (.6) ٦مًمٜمقويإرسمٕملم اذح  (1)
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صمؿ ًمٗمظ اًمٕمٛمؾ يتٜم٤مول ومٕمؾ اجلقارح طمتك : ))ىم٤مل ذم )ومتح اًم٤ٌمري(  

 ،وأظمرج سمٕمْمٝمؿ إىمقال :ىم٤مل سمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ،ومتدظمؾ إىمقال ،اًمٚم٤ًمن

، وأُم٤م اعمؽموك.. ومٝمل وأن ٓ شمردد قمٜمدي ذم أن احلدي٨م يتٜم٤موهل٤مو ،وهق سمٕمٞمد

يم٤مٟم٧م ومٕمؾ يمػ ًمٙمـ ٓ يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ًمٗمظ اًمٕمٛمؾ، وىمد شمٕم٘م٥م قمغم ُمـ يًٛمك 

اًم٘مقل قمٛماًل ًمٙمقٟمف قمٛمؾ اًمٚم٤ًمن سم٠من ُمـ طمٚمػ ٓ يٕمٛمؾ قمٛماًل وم٘م٤مل ىمقًٓ ٓ 

ُيٜم٨م، وأضمٞم٥م: سم٠من ُمرضمع اًمٞمٛملم إمم اًمٕمرف، واًم٘مقل ٓ يًٛمك قمٛماًل ذم 

رف: وهلذا يٕمٓمػ قمٚمٞمف، واًمتح٘مٞمؼ أن اًم٘مقل ٓ يدظمؾ ذم اًمٕمٛمؾ طم٘مٞم٘م٦م، اًمٕم

األًعام: } چڃ   چ  چ  چ  چچ  :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ويدظمؾ جم٤مزا، ويمذا اًمٗمٕمؾ

ومال يتٜم٤موهل٤م  ..وأُم٤م قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م يم٤مًمٜمٞم٦م ،چڄ    ڃ  چ : سمٕمد ىمقًمف {١١١

 اهـ .((ًمئال يٚمزم اًمتًٚمًؾ :احلدي٨م

ْجع ٟمٞم٦م، وهل ًمٖم٦م اًم٘مّمد، وذقم٤ًم ىمّمد اًمٌم ((: اًمٜمٞم٤مت بِاــِّقَّاِت ))

ؾمٛمل  ..، وم٢من شمراظمك اًمٗمٕمؾًمٕمن ذًمؽإٓ ذم اًمّمقم واًمزيم٤مة ُم٘مؽمٟم٤ًم سمٗمٕمٚمف 

واًم٤ٌمء ومٞمٝم٤م هٜم٤م ًمٚمٛمّم٤مطم٦ٌم، وُيتٛمؾ أن شمٙمقن ًمٚمًٌٌٞم٦م، سمٛمٕمٜمك: أَن٤م  .قمزُم٤مً 

ُم٘مقُم٦م ًمٚمٕمٛمؾ، ومٙم٠مَن٤م ؾم٥ٌم ذم اجي٤مده، وقمغم إول، أي: اعمّم٤مطم٦ٌم.. ومٝمل 

 ومٞمِمؽمط أن ٓ شمتخٚمػ قمـ أوًمف.ُمـ ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ، 
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 ؟واظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء هؾ هل ريمـ أو ذطىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ))

واؾمتّمح٤مهب٤م طمٙمام سمٛمٕمٜمك  ،ريمـ ..ذم أول اًمٕمٛمؾ جي٤مده٤م ذيمراً إح أن واعمرضمَّ 

 ((. اهـذط ..أن ٓ ي٠ميت سمٛمٜم٤مف ذقم٤مً 

َم وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ((.. ـِّقَّاِت بِاـ اْْلَْطَمُل  إِكَّ

واظمتٚمػ ذم هذا اًمؽميمٞم٥م يٗمٞمد احلٍم قمٜمد اعمح٘م٘ملم ُمـ ْجٝمقر إصقًمٞملم، 

ٕن إقمامل ْجع حمغم سم٤مًٕمػ واًمالم ُمٗمٞمد  :وضمف اوم٤مدت هذا اًمؽميمٞم٥م، وم٘مٞمؾ

ٓ ، ومال قمٛمؾ إٕن ُمٕمٜم٤مه يمؾ قمٛمؾ سمٜمٞم٦م :وهق ُمًتٚمزم ًمٚم٘مٍم ،ًمالؾمتٖمراق

 .ٕن إٟمام ًمٚمحٍم :وىمٞمؾ ،سمٜمٞم٦م

 ،أو شمٗمٞمد احلٍم سم٤مًمقوع ،أو سم٤معمٗمٝمقم ،ٍم سم٤معمٜمٓمققوهؾ إوم٤مدهت٤م ًمٚمح

 أو سم٤معمج٤مز؟ ،أو شمٗمٞمده سم٤محل٘مٞم٘م٦م ،أو اًمٕمرف

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ))وُم٘مت٣م يمالم اإلُم٤مم وأشم٤ٌمقمف.. أَن٤م شمٗمٞمده 

سم٤معمٜمٓمقق ووٕم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم: سمؾ ٟم٘مٚمف ؿمٞمخٜم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم قمـ ْجٞمع أهؾ 

 ي((. اهـإصقل ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م آ اًمٞمًػم يم٤مُٔمد

ىم٤مل سمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: اؾمتدل قمغم إوم٤مدة إٟمام ًمٚمحٍم سم٠من سمـ قم٤ٌمس ريض 

سَم٤م اهلل قمٜمٝمام اؾمتدل قمغم أن اًمرسم٤م ٓ يٙمقن آ ذم اًمٜمًٞمئ٦م سمحدي٨م ))إِٟمَّاَم   ذِم  اًمرن

ٞمَئ٦ِم(( أظمرضمف ُمًٚمؿ، وقم٤مروف ْج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم احلٙمؿ، ومل  ًِ اًمٜمَّ
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وشمٕم٘مٌف . اهـ، غم أَن٤م شمٗمٞمد احلٍمخي٤مًمٗمقه ذم ومٝمٛمف، ومٙم٤من يم٤مٓشمٗم٤مق ُمٜمٝمؿ قم

سمٕمْمٝمؿ: سم٤مطمتامل أن يٙمقن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىمد شمريمقا اعمٕم٤مرو٦م 

 .سمذًمؽ شمٜمزًٓ 

، واطمت٩م وظم٤مًمػ أهُؾ اًمٕمرسمٞم٦م إصقًمٞملَم وم٘م٤مًمقا: سم٠مَن٤م ًمٞم٧ًم ًمٚمحٍم

سمٕمْمٝمؿ سم٠مَن٤م ًمق يم٤مٟم٧م ًمٚمحٍم.. عم٤م طمًـ: إٟمام ىم٤مم زيد، ذم ضمقاب هؾ ىم٤مم 

يّمح أٟمف ي٘مع ذم ُمثؾ هذا اجلقاب: ُم٤م ىم٤مم إٓ زيد، وهل قمٛمرو؟ أضمٞم٥م: سم٠مٟمف 

 .ًمٚمحٍم اشمٗم٤مىم٤مً 

َم ))  (( أي: إٟم٤ًمن، ذيمرًا أو أٟمثك.اْمِرئٍ  ـُِؽلِّ  َوإِكَّ

: أي: ُم٤م ىمّمده ُمـ اخلػم واًمنم واإلظمالص واًمري٤مء ((َكَوى َما)) 

 .واًمًٛمٕم٦م، وٟمحقه٤م ُمـ ُم٘م٤مصد اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

ًمٜمٞم٦م، واإلظمالص ذم إقمامل، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ومٞمف حت٘مٞمؼ ٓؿمؽماط ا

 ومجٜمح إمم أَن٤م ُم١ميمدة.

وىم٤مل همػمه: سمؾ شمٗمٞمد همػم ُم٤م أوم٤مدشمف إومم: ٕن إومم ٟمٌٝم٧م قمغم أن 

اًمٕمٛمؾ يتٌع اًمٜمٞم٦م ويّم٤مطمٌٝم٤م، ومٞمؽمشم٥م احلٙمؿ قمغم ذًمؽ، واًمث٤مٟمٞم٦م أوم٤مدت أن 

 اًمٕم٤مُمؾ ٓ ُيّمؾ ًمف آ ُم٤م ٟمقاه.
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ـ ٟمقى ؿمٞمئ٤ًم.. ُيّمؾ وىم٤مل سمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شم٘متيض أن ُم 

ًمف، يٕمٜمل: إذا قمٛمٚمف سمنمائٓمف، أو طم٤مل دون قمٛمٚمف ًمف ُم٤م يٕمذر ذقم٤م سمٕمدم 

قمٛمٚمف، ويمؾ ُم٤م مل يٜمقه مل ُيّمؾ ًمف. اهـ، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ))وُمراده 

سم٘مقًمف: ُم٤م مل يٜمقه.. أي: ٓ ظمّمقص٤ًم وٓ قمٛمقُم٤ًم، أُم٤م إذا مل يٜمق ؿمٞمئ٤ًم 

. ومٝمذا مم٤م اظمتٚمٗم٧م ومٞمف أٟمٔم٤مر خمّمقص٤ًم: ًمٙمـ يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ٟمٞم٦م قم٤مُم٦م شمِمٛمٚمف.

اًمٕمٚمامء، ويتخرج قمٚمٞمف ُمـ اعم٤ًمئؾ ُم٤م ٓ ُيَم وىمد ُيّمؾ همػم اعمٜمقي عمدرك 

آظمر، يمٛمـ دظمؾ اعمًجد ومّمغم اًمٗمرض أو اًمراشم٦ٌم ىمٌؾ أن ي٘مٕمد، وم٠مٟمف ُيّمؾ 

ًمف حتٞم٦م اعمًجد ٟمقاه٤م أو مل يٜمقه٤م: ٕن اًم٘مّمد سم٤مًمتحٞم٦م ؿمٖمؾ اًمٌ٘مٕم٦م وىمد 

م اجلٛمٕم٦م قمـ اجلٜم٤مسم٦م، وم٠مٟمف ٓ ُيّمؾ ًمف طمّمؾ، وهذا سمخالف ُمـ اهمتًؾ يق

همًؾ اجلٛمٕم٦م قمغم اًمراضمح: ٕن همًؾ اجلٛمٕم٦م يٜمٔمر ومٞمف إمم اًمتٕمٌد ٓ إمم 

حمض اًمتٜمٔمٞمػ، ومال سمد ومٞمف ُمـ اًم٘مّمد إًمٞمف سمخالف حتٞم٦م اعمًجد واهلل 

  أقمٚمؿ((. اهـ

اجلٛمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٌٞم٤من أن إقمامل ٓ يٕمتد وىم٤مل ذم )دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم(: ))

إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م اعمقطمدة هل٤م، وهذه احلٛمٚم٦م ًمٌٞم٤من أن ضمزاء اًمٕم٤مُمؾ قمغم  هب٤م ذقم٤مً 

قمٛمٚمف سمح٥ًم ٟمٞمتف ُمـ ظمػم أو ذ، وسمٞم٤من أن اًمٕمٛمؾ ٓ جيزي إٓ إن قمٞمٜم٧م 

ٟمٞمتف. ىمٚم٧م ومتختص طمٞمٜمئٍذ سمام يٕمتؼم ذم ٟمٞمتف اًمتٕمٞملم ُمـ ٟمحق صالة اًمٗمرض 
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اًمذي ًمف ُمـ واًمٜمٗمؾ اعمرشم٥م، أو شمٕمؿ ُمٓمٚمؼ اًمٕم٤ٌمدة اعمٕمتؼم ومٞمٝم٤م اًمٜمٞم٦م ويراد أن 

قمٛمٚمف اعمقضمقد ذقم٤ًم سم٤مًمٜمٞم٦م هق ُم٤م ىمّمده سمف ُمـ وضمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ومٞمث٤مب أو 

اًمري٤مء ًمٚمٕم٤ٌمد ومٞمٛمٜمع اًمثقاب. وىمٞمؾ ُمٗم٤مد هذه اجلٛمٚم٦م اُمتٜم٤مع اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم اًمٜمٞم٦م 

اًمِم٤مُمؾ هل٤م اجلٛمٚم٦م إومم، وصح٦م ٟمٞم٦م اًمقزم قمـ اًمّمٌل وإضمػم قمـ 

ٜمف هل٤م ومٞمٝمام، وىمٞمؾ هذه اعمحجقج قمٜمف عمٕمٜمك خيّمف هق قمدم شم٠مهؾ اعمٜمقي قم

اجلٛمٚم٦م ُم١ميمدة ًمألومم شمٜمٌٞمٝم٤م قمغم ه اإلظمالص وومٞمف أن شمٜمٌٞمٝمٝم٤م قمغم ذًمؽ 

يٛمٜمع إـمالق يمقَن٤م ُم١ميمدة ومٕمٚمؿ ه شم٠مظمػم هذه اجلٛمٚم٦م، أَنام ُمتٖم٤ميرشم٤من وأٟمف 

ًمقٓ شمٕم٘مٞم٥م شمٚمؽ هبذه ٕومه٧م شمٚمؽ صح٦م اًمٜمٞم٦م سمال شمٕمٞملم وأٟمف يٚمزُمٝم٤م 

 ((. اهـاًمثقاب

 إمم واهلجرة اًمؽمك، اهلجرة:((: َوَرُسوـِهِ  اللِ إَِغ  ِهْجَرُتهُ  َؿاَكْت  َؽَؿنْ ))

 همػمه. قمـ إًمٞمف آٟمت٘م٤مل اًمٌمء

سم٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف  قمٜمف، اهلل َنك ُم٤م شمرك اًمنمع: وذم 

ـْ  َواعْمَُٝم٤مضِمرُ وؾمٚمؿ: ))  وىمد((. أظمرضمف اًمٌخ٤مري، قَمٜمْفُ اهللُ  ََنَك َُم٤م َهَجرَ  َُم

 وضمٝملم: قمغم الماإلؾم اهلجرة ذم وىمٕم٧م

 احلٌِم٦م، هجريت ذم يمام إُمـ دار إمم اخلقف دار ُمـ آٟمت٘م٤مل إول: 

 اعمديٜم٦م. إمم ُمٙم٦م ُمـ اهلجرة واسمتداء
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 اًمٜمٌل اؾمت٘مر أن سمٕمد وذًمؽ اإليامن، دار إمم اًمٙمٗمر دار ُمـ اهلجرة اًمث٤مين: 

 ُمـ ذًمؽ أُمٙمٜمف ُمـ إًمٞمف وه٤مضمر سم٤معمديٜم٦م، ؾمٚمؿو آًمف وصحٌفو قمٚمٞمف اهلل صغم

 ومتح٧م أن إمم اعمديٜم٦م إمم سم٤مٟٓمت٘م٤مل ختتص ذاك إذ اهلجرة ويم٤مٟم٧م ٚمٛملم،اعمً

وؾمٚمؿ:  وآًمف وصحٌف وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف آظمتّم٤مص، وم٤مٟم٘مٓمع ُمٙم٦م

 َٓ اعمراد ُمٜمف: ٓ هجرة واًْمَٗمْتِح(( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ،  سَمْٕمدَ  ِهْجَرةَ  ))

 دار ُمـ آٟمت٘م٤مل قمٛمقم وسم٘مل ،سمٕمد ومتح ُمٙم٦م ُمٜمٝم٤م: َٕن٤م ص٤مرت دار اإلؾمالم

 .سم٤مىمٞم٤مً  قمٚمٞمف ىمدر عمـ اًمٙمٗمر

ىمّمدًا وٟمٞم٦م، ومٝمق  ،إمم ُمرو٤مهتامأي  :واعمراد هبجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف

 .يمٜم٤مي٦م قمـ اإلظمالص

 (( سمٌدٟمف وضمقارطمف.َؽِفْجَرُتهُ ))

أي: صمقاسم٤ًم وظمػمًا، وم٤مجلزاء يمٜم٤مي٦م قمـ ذف اهلجرة  ((َوَرُسوـِهِ  اللِ إَِغ ))

 .، أو يمقَن٤م ُم٘مٌقًم٦م ُمروٞم٦مويمقَن٤م سمٛمٙم٤مٟم٦م قمٜمده شمٕم٤ممم

 ،وطمٙمك سمـ ىمتٞم٦ٌم يمنه٤م ،سمْمؿ اًمدال((ـُِدْكَقا ِهْجَرُتهُ  َؿاَكْت  َوَمنْ ))

 :وىمٞمؾ ،ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ًمًٌ٘مٝم٤م ًمألظمرى ،اًم٘مرب :أي ،ُمـ اًمدٟمق ومٕمغم :وهل

 .ؾمٛمٞم٧م دٟمٞم٤م ًمدٟمقه٤م إمم اًمزوال

 ما هي حؼقؼة اـدكقا؟

 ُمـ اهلقاء واجلق،إرض وم٘مٞمؾ: ُم٤م قمغم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م، 
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 وىمٞمؾ: يمؾ اعمخٚمقىم٤مت ُمـ اجلقاهر وآقمراض، 

وإول أومم: ًمٙمـ يزاد ومٞمف مم٤م ىمٌؾ ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، ويٓمٚمؼ قمغم يمؾ ضمزء 

 .ُمٜمٝم٤م جم٤مزاً 

أي: ُيّمٚمٝم٤م: ٕن حتّمٞمٚمٝم٤م يم٢مص٤مسم٦م اًمٖمرض سم٤مًمًٝمؿ  ((:ُيِصقُبَفا))

 .سمج٤مُمع طمّمقل اعم٘مّمقد

 قمغم اًمتٜمّمٞمص وم٤مئدة ُم٤مزوضمٝم٤م، وًمق ىمٞمؾ: ((، أي: يتاْمَرَأٍة َيـْؽُِحَفا َأوْ ))

 ؟ اًمدٟمٞم٤م ُمًٛمك ذم داظمٚم٦م يمقَن٤م ُمع اعمرأة

 وم٤مجلقاب قمغم ذًمؽ ُمـ وضمقه، وهل:

 ُمـ ومٞمٙمقن ،أؿمد هب٤م آومتت٤من ٕن :اًمتحذير زي٤مدة قمغم ًمٚمتٜمٌٞمف إول: أٟمف

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام اًمٕم٤مم سمٕمد اخل٤مص ذيمر سم٤مب

ں  ں  ڻ  ڻ  ڱچ وىمقًمف: ،{١٦٢البقرة: } چٻ  ٻ

 .{٨٢البقرة: } چڻ  ڻ   ۀ  

 يٚمزم ٓ اًمث٤مين: وسمف شمٕم٘م٥م آُم٤مم اًمٜمقوي اًمقضمف إول وم٘م٤مل: أٟمف 

 ومال إصم٤ٌمت، ذم شمٕمؿ ٓ وهل ٟمٙمرة، دٟمٞم٤م ًمٗمٔم٦م ٕن اًمّمٞمٖم٦م: هذه ذم دظمقهل٤م

 .ومٞمٝم٤م اعمرأة دظمقل شم٘متيض
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 ُمـ ذيمرسم٤مًم اعمرأة ظمص إٟمام أٟمف هاج: اسمـ قمـ سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مًمف ُم٤م اًمث٤مًم٨م:

 شمزوج ٓ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤مٟم٧م اًمٕمرب ٕن احلدي٨م: هذا ذم إؿمٞم٤مء ؾم٤مئر سملم

 ضم٤مء ومٚمام اًمٜم٥ًم، ذم إيمٗم٤مء ُمـ إٓ سمٜم٤مهتؿ يزوضمقن وٓ اًمٕمرسمٞم٦م، اعمقمم

 اعمًٚمٛملم ُمـ واطمد يمؾ وص٤مر ُمٜم٤ميمحٝمؿ، ذم اعمًٚمٛملم سملم ؾمقى اإلؾمالم

 .هب٤م. اهـ ًمٞمتزوج اعمديٜم٦م إمم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ومٝم٤مضمر ًمّم٤مطمٌف، يمٗم١ما

 ُمـ سم٤مهلجرة أُمر عم٤م أٟمف وهق ؾم٥ٌم، قمغم ورد احلدي٨م هذا أن :اًمراسمع

ڇ  ڇ  چ  سم٘مقًمف: شمٕم٤ممم اهلل ومذُمٝمؿ قمٜمٝم٤م، ْج٤مقم٦م ختٚمػ اعمديٜم٦م.. إمم ُمٙم٦م

ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  

 ًمٗم٘مد ْج٤مقم٦م هي٤مضمر ومل ،{٨٩الٌساء: } چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      چ  سم٘مقًمف: واؾمتثٜم٤مهؿ ٕمذرهؿوم ،اؾمتٓم٤مقمتٝمؿ

 وه٤مضمر ،{٨٢الٌساء: } چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     

 اعمٝم٤مضمريـ ذم ويم٤من يمت٤مسمف، ُمـ ُمقوع ُم٤م همػم ذم ومٛمدطمٝمؿ إًمٞمف اعمخٚمّمقن

 اُمرأة شمزوج ٟمٞمتف يم٤مٟم٧م ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ُمٜمٝمؿ، اعمخٚمّملم ٟمٞم٦م ٟمٞمتٝمؿ ظم٤مًمٗم٧م ْج٤مقم٦م

 ٤م ذًمؽ ذم ؾم٥ٌم احلدي٨م.اعمٝم٤مضمريـ، يمام سمٞمٜمّ  ُمـ سم٤معمديٜم٦م يم٤مٟم٧م

ـَْقهِ  َهاَجرَ  َما إَِغ  َؽِفْجَرُتهُ ))  أن وُمٗمٝمقُمف وىَمَّمَدهُ  ٟمقاه مم٤م أي:(:(إِ

 ُم٘مٌقًم٦م. ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )اًمٗمتح(: ))وىم٤مل همػم ُمذُمقُم٦م هجرشمف
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 ومٞمٙمقن ،سم٤مهلجرة ُمتٕمٚم٘م٤م (إًمٞمف ه٤مضمر ُم٤م إمم): ىمقًمف يٙمقن أن ُيتٛمؾ :اًمٙمرُم٤مين

 يٙمقن أن وُيتٛمؾ ،ُمثالً  صحٞمح٦م همػم أو ،ىمٌٞمح٦م :يرواًمت٘مد ،حمذووم٤مً  اخلؼم

 .اٟمتٝمك يم٤مٟم٧م ُمـ هق اًمذي اعمٌتدأ ظمؼم واجلٛمٚم٦م ،ومٝمجرشمف ظمؼم

 ُمذُمقُم٦م اهلجرة شمٚمؽ أن ي٘مت٣م إول ٕن :اًمراضمح هق اًمث٤مين وهذا 

 اًم٘مّمقر أو اًمؽمدد ي٘مت٣م رء شم٘مدير قمغم محؾ أن إٓ :يمذًمؽ وًمٞمس ،ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ،ُمٕم٤مً  اعمرأة وشمزوج اًمٙمٗمر دار ُمٗم٤مرىم٦م هبجرشمف ٟمقى يمٛمـ ٦م،اخل٤مًمّم اهلجرة قمـ

 يم٤مٟم٧م ُمـ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٤مىمّم٦م هل سمؾ :صحٞمح٦م همػم وٓ ىمٌٞمح٦م شمٙمقن ومال

 ـمٚم٥م ُمـ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ سمذم اًمًٞم٤مق أؿمٕمر وإٟمام ،ظم٤مًمّم٦م هجرشمف

 وم٢مٟمف ..اهلجرة إمم ُمْمٛمقُم٦م ـمٚمٌٝم٤م ُمـ وم٠مُم٤م ٦م،اخل٤مًمّم اهلجرة سمّمقرة اعمرأة

 ـمٚم٥م ُمـ ويمذا ،أظمٚمص ُمـ صمقاب دون ًمٙمـ :ةاهلجر ىمّمد قمغم يث٤مب

 ىمد اًمذي اعم٤ٌمح إُمر ُمـ ٕٟمف :اهلل إمم اهلجرة صقرة قمغم ٓ وم٘مط اًمتزوي٩م

  . اهـقمٗم٤مف((يم٤مإل اًم٘مرسم٦م سمف ىمّمد إذا وم٤مقمٚمف يث٤مب

وٟمجده صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ذم اعمرة إومم ىم٤مل: 

رة ًمٚمدٟمٞم٤م.. ىم٤مل: ))ومٝمجرشمف إمم ))ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف((، صمؿ عم٤م ذيمر اهلج

وىمد سملّم أهؾ اًمٕمٚمؿ ؾم٥ٌم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف((، ومل ي٘مؾ: ومٝمجرشمف إمم اًمدٟمٞم٤م، 

 ذم اًمٔم٤مهر وأورد، وم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم اعمٜم٤موي ذم يمت٤مسمف )ومٞمض اًم٘مدير(: ))ذًمؽ
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 اًمًالم قمٚمٞمف ورؾمقًمف وقمز ضمؾ احلؼ سمذيمر واًمتذاذا شمؼميم٤مً  إومم اجلٛمٚم٦م

 وقمدم واًمٜم٤ًمء، اًمدٟمٞم٤م قمـ اإلقمراض قمغم طمث٤مً  هٜم٤م ريمفوشم سم٤مًمتٙمرار، هلام شمٕمٔمٞمام

 قمـ اًمزضمر ذم أسمٚمغ ذيمرمه٤م قمـ اًمٕمدول أن قمغم وشمٜمٌٞمٝم٤مً  سمِم٠مَنام، آطمتٗم٤مل

 .ىمّمدمه٤م

 ُيٚمق ذيمرمه٤م وٕن جيدي: ٓ طم٘مػم وهق إًمٞمف ه٤مضمر ُم٤م إمم ىم٤مل: ومٙم٠مٟمف

 اًمٕمٞمش وفمٜمف سمف، ومريض سمٕمْمٝمؿ، سم٘مٚم٥م قمٚمؼ رسمام يمرر.. ومٚمق اًمٕم٤مُم٦م، قمٜمد

 ُم٤ٌمطم٤ًم: ىمّمد وإن أطمدمه٤م، ىم٤مصد وذم ًمذًمؽ، صٗمح٤مً  قمٜمٝمام وميب ؾ،اًمٙم٤مُم

 ((. اهـهمػمه وأسمٓمـ فم٤مهرا اهلجرة ومْمٞمٚم٦م ًمٓمٚم٥م ظمرج ًمٙمقٟمف

 وهل ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٚم٦م ذم اًمْمٛمػم اسمرز وإٟماموىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ))

 اًمدٟمٞم٤م سمخالف ؿم٠مَنام، وقمٔمؿ ورؾمقًمف اهلل سمذيمر آًمتذاذ ًم٘مّمد اعمحذووم٦م..

 ((. اهـقمٜمٝمام اإلقمراض قمغم سم٤محل٨م يِمٕمر اًمًٞم٤مق وم٢من واعمرأة،

 :لطيفة يف غسح احلديح عٍد أصحاب اإلغازات 

 إٟمام» اًمٕم٤مروملم: ُمـ اإلؿم٤مرات أرسم٤مب وىم٤ملىم٤مل ذم )دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم(: ))

 ضمٕمؾ واًمٜمٞم٦م ،اًمٖمٞمقب أٟمقار ُمـ اًم٘مٚمقب ذم وىمع سمام يتٕمٚمؼ شسم٤مًمٜمٞم٤مت إقمامل

   ًمف: ًمٚمٛمٕمٛمقل اًمٕمٛمؾ شمٜمٗمٞمذ ذم اهلؿّ 

   ُمذاه٥م يٕمِم٘مقن ومٞمام وًمٚمٜم٤مس   همػمه ذيمر اًمّن  ذم يًٜمح وأٓ
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 اجلٝم٤مل وٟمٞم٦م اًمٗمْمؾ، ٟمًٞم٤من ُمع إقمراض ـمٚم٥م ذم اًمٕمقام ومٜمٞم٦م

 اهلل قمٜمد اًمتزيـ اًمٜمٗم٤مق أهؾ وٟمٞم٦م اًمٌالء، وٟمزول اًم٘مْم٤مء ؾمقء قمـ اًمتحّمـ

 وٟمٞم٦م حلرُمتٝم٤م، ٓ ٟم٤مصٌٝم٤م حلرُم٦م اًمٓم٤مقم٤مت إىم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء وٟمٞم٦م اًمٜم٤مس، وقمٜمد

 أهؾ وٟمٞم٦م اًمٓم٤مقم٤مت، ُمـ ُمٜمٝمؿ ئمٝمر ُم٤م قمغم آقمتامد شمرك اًمتّمّقف ؾأه

 اًمًٕمداء، ُمٓم٤مًم٥م ُمـ شٟمقى ُم٤م ئاُمر ًمٙمؾ وإٟمام» قمٌقدي٦م شمقًمد رسمقسمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م

 اعمٕمروم٦م وهل اًمٕمٚمٞم٤م، سم٤مًمدرضم٤مت واًمٗمقز اًمًٗمغم اًمدريم٤مت قمـ اخلالص وهل

 قمـ واًمٗمٜم٤مء احلؼ وضمذسم٤مت اعمحٛمقدة وإظمالق واًمٓم٤مقم٦م واًمٕمٚمؿ واًمتقطمٞمد

 ومٛمـ» احلؼ قمـ يٌٕمد ُم٤م وهل إؿم٘مٞم٤مء، ُم٘م٤مصد ُمـ أو هبقيتف، واًمٌ٘م٤مء أٟم٤مٟمٞمتف

 اؾمتٕمداده يم٤من ؾمقاء ومٞمف هق اًمذي ُم٘م٤مُمف ُمـ ظمروضمف: أي شهجرشمف يم٤مٟم٧م

 ،ُمراوٞمف ًمتحّمٞمؾ شهللا إمم» ،اًمٜمٗمس ُمٜم٤مزل ُمـ ُمٜمزًٓ  أو قمٚمٞمف ضمٌؾ اًمذي

 ومتخرضمٝمؿ ،شورؾمقًمف اهلل إمم ومٝمجرشمف» ..وأظمالىمف أُمره سم٤مشم٤ٌمع شورؾمقًمف»

 وُمـ» ،واًمٌ٘م٤مء اًمِمٝمقد ٟمقر إمم واًمٗمٜم٤مء احلدوث فمٚمامت ُمـ اإلهلٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م

 واجل٤مه اعم٤مل قمغم احلرص ؿمٝمقة ًمتحّمٞمؾ: أي شدٟمٞم٤م إمم هجرشمف يم٤مٟم٧م

 اًمٗمرىم٦م، ٟم٤مر ًمف اًمٖمرسم٦م، أوـم٤من ذم احلؼ قمـ ُمٝمجقراً  ومٞمٌ٘مك وهمػمه٤م، واخلٞمالء

 اجلٚمد إٓ حترق ٓ اًمتل اجلحٞمؿ ٟم٤مر ٓ إومئدة قمغم شمٓمٚمع اًمتل اعمقىمدة اهلل ٟم٤مر

 ((. اهـاًم٘مٚم٥م إمم ختٚمص وٓ
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 احلديح:فوائد 

 اإلظمالص أؾم٤مس ذم ىمٌقل إقمامل. .1

احل٨م قمغم ـمٚم٥م ُمرو٤مة اهلل وقم٤ٌمدشمف سمٌمء ُمـ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وًمق  .2

 سم٤مهلجرة ُمـ اًمقـمـ إن مل ي٘مدر قمغم حتّمٞمؾ ذًمؽ ومٞمٝم٤م.

 سمٞم٤من ومْمؾ اهلجرة هلل ورؾمقًمف. .3

 يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م مل اًمٕم٤مدة ؾمٌٞمؾ قمغم اعمٙمٚمػ ومٕمٚمٝم٤م إذا إومٕم٤مل أن .4

 هب٤م إٓ إن ىمّمد، صحٞمح٤مً  يم٤من وإن اًمٗمٕمؾ عمجرد ومٕمٚمٝم٤م، وإن يم٤من اًمثقاب

 .اهلل إمم اًمت٘مرب

 قمغم احلدي٨م هبذا واؾمتدلُم٤م ىم٤مًمف احل٤مومظ اسمـ طمجر، طمٞم٨م ىم٤مل: )) .5

 يٙمقن اًمٕمٛمؾ أن ومٞمف ٕن احلٙمؿ: ُمٕمروم٦م ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ قمغم اإلىمدام جيقز ٓ أٟمف

 طمٙمٛمف، ُمٕمروم٦م سمٕمد إٓ اًمٌمء ومٕمؾ ٟمٞم٦م يّمح وٓ اًمٜمٞم٦م، قمـ ظمال ذاإ ُمٜمتٗمٞم٤مً 

 سم٤معم٘مّمقد، اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم اًم٘مّمد ٕن قمٚمٞمف: شمٙمٚمٞمػ ٓ اًمٖم٤مومؾ أن وقمغم

 ((. اهـىم٤مصد همػم واًمٖم٤مومؾ
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 احلديح الجاٌي

 اخلصووة

َجالِ  َأْبَغَض ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  اـرِّ

ـَد   اللِ  إَِغ  ِصمُ  اْْلَ  وُمًٚمؿ. رواه اًمٌخ٤مري ((اخْلَ

  :غسح احلديح 

َجالِ  َأْبَغَض ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )) (( أي: أسمٕمد اللِ إَِغ  اـرِّ

اًمرضم٤مل قمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وإذا يم٤من أسمٕمد اًمرضم٤مل قمـ اهلل وم٢مٟمف ؾمٞمٙمقن 

اًمرضم٤مل اًمذيمقر: سمؾ يمؾ أسمٕمد اًمرضم٤مل قمـ قم٤ٌمد اهلل، وًمٞمس اعمراد سم٘مقًمف: 

 إٟم٤ًمن ؾمقاء يم٤من رضماًل أو أٟمثك، وإٟمام ذيمر اًمرضمؾ هٜم٤م ٕٟمف يٙمثر ُمٜمف اخلّم٤مم.

ًََمدُّ )) ْٕ ُمـ اًمٚمديديـ، ومه٤م  : أي:  اًمِمديد اًمٚمدد، أي اجلدال ُمِمتؼ((ا

 صٗمحت٤م اًمٕمٜمؼ.

َٟمَّ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) ِٕ ٤ٌَمُه : 
٤م ضَم٤مٟمِ ـْ ًَمِديَدْي اًْمَقاِدي َومُهَ ُف َُم٠ْمظُمقذ ُِم

٦ٍم َأظَمَذ ذِم ضَم٤مٟم٥ِم آظَمر اَم ُاطْمُت٩مَّ قَمَٚمْٞمِف سمُِحجَّ  ((. اهـيُمٚمَّ

وهق آقمقضم٤مج وآٟمحراف  ،أن إًمد ُمِمتؼ ُمـ اًمٚمددوىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

 ،ويٓمٚمؼ قمغم ضم٤مٟم٥م اًمٗمؿ ،وهق ضم٤مٟم٥م اًمقادي ،وأصٚمف ُمـ اًمٚمديد ،قمـ احلؼ

 وُمٜمف اًمٚمدود وهق ص٥م اًمدواء ُمٜمحروم٤م قمـ وؾمط اًمٗمؿ إمم ضم٤مٟمٌف.
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ِصمُ ))  ُمـ اخلّمؿ وم٢من ،سم٤مخلّمقُم٦م، أي: اًمِمديد ومٞمٝم٤م احل٤مذق هق((: اخْلَ

ٛمـ أي ، أي: يمثرة اخلّمقُم٦م، وماًمٙمثرة وُيتٛمؾ اًمِمدة ومٞمحتٛمؾ اعم٤ٌمًمٖم٦م، صٞمغ

 .ضم٤مٟم٥م أظمذ ذم اخلّمقُم٦م ىمقي

 هق إسمٖمض :اًمٙمرُم٤مين ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )اًمٗمتح(: ))ىم٤مل

 سمٕمض أو ـاعمٕم٤مٟمد اًمٙم٤مومر اًمٙمٗم٤مر اًمرضم٤مل سمٖمضأ احلدي٨م ومٛمٕمٜمك ،اًمٙم٤مومر

 يم٤مومراً  يٙمقن أن ُمـ أقمؿ وهق ،اعمٕمتٛمد هق واًمث٤مين :ىمٚم٧م ،اعمخ٤مصٛملم اًمرضم٤مل

 ،اًمٕمٛمقم ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م قمغم طم٘مف ذم اًمتٗمْمٞمؾ وم٠مومٕمؾ ..يم٤مومراً  يم٤من ن٢موم ،ُمًٚمامً  أو

 يذم ُم٤م إمم هم٤مًم٤ٌم شمٗميض اعمخ٤مصٛم٦م يمثرة أن اًمٌٖمض وم٥ًٌم ..ُمًٚمامً  يم٤من نإو

 ًمألول ويِمٝمد ،سم٤مـمؾ ذم ظم٤مصؿ سمٛمـ ٛملماعمًٚم طمؼ ذم خيص أو ،ص٤مطمٌف

 اُم٤مُم٦م أيب قمـ اًمٓمؼماين أظمرضمف (خم٤مصامً  شمزال ٓ نأ صمامإ سمؽ يمٗمك) :طمدي٨م

 وٕمٞمػ((. اهـ سمًٜمد

 :وّىة 

 إصم٤ٌمت أو، طمؼ رومع ذم سم٤مًم٤ٌمـمؾ اخلّمقُم٦م هق واعمذُمقم ذم اخلّمقُم٦م

، ٓ اًمٕمٙمس، وم٢من اخلّمقُم٦م ذم إصم٤ٌمت طمؼ أو إسمٓم٤مل سم٤مـمؾ ًمٞم٧ًم سم٤مـمؾ

 ُمذُمقُم٦م.

 

                                                 

 (. 13/217ومتح اًم٤ٌمري ) (1)
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 :فوائد احلديح 

 إن اإلؾمالم أُمر سم٤مًمٚملم ذم يمؾ رء. .1

احل٨م قمغم اعم٤ًمحم٦م ُم٤م أُمٙمـ، واًمتج٤موز قمـ هٗمقات أظمريـ ُم٤م  .2

 اؾمتٓم٤مع.

صغم اهلل قمٚمٞمف  اجلدال سم٤مًم٤ٌمـمؾ أُمر ذُّمف اًمنمع، وىمد ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل .3

ٌَْٞم٧ٍم  َزقِمٞمؿٌ  اٟمف ىم٤مل: ))َأَٟم٤موآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ـْ  اجْلَٜم٦َّمِ  َرسَمضِ  ذِم  سمِ  اعْمَِراءَ  َركَ شمَ  عمَِ

٤م، يَم٤منَ  َوإِنْ  ٘مًّ ٌَْٞم٧ٍم  حُمِ ـْ  اجْلَٜم٦َّمِ  َوؾَمطِ  ذِم  َوسمِ  َُم٤مِزطًم٤م، يَم٤منَ  َوإِنْ  اًْمَٙمِذَب  شَمَركَ  عمَِ

ٌَْٞم٧ٍم  ـْ  اجْلَٜم٦َّمِ  َأقْمغَم  ذِم  َوسمِ ـَ  عمَِ ًَّ  د.داوظُمُٚمَ٘مُف(( أظمرضمف أسمق  طَم
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 احلديح الجالح

 وساقبة اهلل تعاىل

ِق هلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))ىم٤مل رؾمقل ا  َحْقُثَم  اللَ  اتَّ

قَِّئةَ  َوَأْتبِعْ  ،ُؿـَْت  َسـَةَ  اـسَّ طمدي٨م  ((َحَسنٍ  بُِخُؾٍق  اــَّاَس  َوَخاـِْق  ،ََتُْحَفا احْلَ

 طمًـ رواه اًمؽمُمذي.

 :ضبب احلديح 

ـمٚم٥م اًمقصٞم٦م ُمـ  ريض اهلل قمٜمف اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أسم٤م ذر اًمٖمٗم٤مري أن

، يمام ذم رواي٦م اإلُم٤مم طمٞمٜمام أؾمٚمؿ غم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿاًمٜمٌل ص

 طَمْٞمُثاَم اهللَ  أمحد، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))اشمَِّؼ 

ٞمنَئ٦مَ  َوَأشْمٌِعْ  يُمٜم٧َْم  ًَّ ٜم٦َمَ  اًم ًَ (( سمُِخُٚمٍؼ  اًمٜم٤َّمَس  َوظَم٤مًمِْؼ  ََتُْحَٝم٤م احْلَ ـٍ ًَ ، وورد أيْم٤ًم طَم

قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ىم٤مل ذًمؽ ًمًٞمدٟم٤م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض أٟمف صغم اهلل 

 اهلل قمٜمف قمٜمدُم٤م أرؾمٚمف إمم اًمٞمٛمـ.

 :غسح احلديح 

ِق ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ((: هق أُمر ُمٜمف صغم اللَ اتَّ

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ سم٤معمداوُم٦م قمغم اًمت٘مقى ذم اًمن واًمٕمٚمـ، وهل: 

 ٤مب ٟمقاهٞمف.اُمتث٤مل أُمر اهلل واضمتٜم

طمٞم٨م يراك اًمٜم٤مس ((: أي: ذم أّي زُم٤من وأّي ُمٙم٤من يمٜم٧م ُؿـَْت  َحْقُثَم ))

 شمٕم٤ممم، وم٢من اهلل ُمٓمٚمع قمغم اًمٔمقاهر واخلٗم٤مي٤م، وطمٞم٨م ٓ يروٟمؽ: ايمتٗم٤مء سمٜمٔمره
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وهذا ُمـ ضمقاُمع ، {١الٌساء: } چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چشمٕم٤ممم ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٕم٤ممم، إذ هل اضمتٜم٤مب يمؾ وم٢من اًمت٘مقى وإن ىمّؾ ًمٗمٔمٝم٤م ضم٤مُمٕم٦م حل٘مقىمف شم، يمٚمٛم٦م

ُمٜمٝمّل قمٜمف وومٕمؾ يمؾ ُم٠مُمقر سمف، ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق ُمـ اعمت٘ملم اًمذيـ ذومٝمؿ 

صمؿ ٟمٌف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف ، اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف سم٠مٟمقاع ُمـ اًمٙمامٓت

وؾمٚمؿ قمغم شمدارك ُم٤م قم٤ًمه يٗمرط ُمـ شم٘مّمػمه ذم سمٕمض إواُمر واًمتقرط ذم 

 :وم٘م٤مل ،سمٕمض اًمٜمقاهل

 ((: أي: أحِلؼ.َوَأْتبِعْ ))

قَِّئةَ )) أو ارشمٙم٤مب سمٕمض ، واًمتل هل شمرك سمٕمض اًمقاضم٤ٌمت -((اـسَّ

 .اًمّم٤مدرة ُمٜمؽ صٖمػمة، ويمذا يمٌػمة يمام اىمتْم٤مه فم٤مهر اخلؼم -اعمحٔمقرات 

َسـَةَ )) وذًمؽ سمّمالة أو صدىم٦م أو وهل اًمتقسم٦م ُمـ اًمًٞمئ٦م، ((:احْلَ

 .اؾمتٖمٗم٤مرا أو شمًٌٞمح٤م أو همػمه٤م

ـ احلٞمٗم٦م، وهق فم٤مهر احلدي٨م وفم٤مهر ىمقًمف ((، أي شمزيٚمٝم٤م ُمََتُْحَفا))

شمٕم٤ممم: )إن احلًٜم٤مت يذهٌـ اًمًٞمئ٤مت(، وىمٞمؾ: ٓ َتحك ُمـ اًمّمحٞمٗم٦م إٟمام ٓ 

وىمٞمؾ: قمؼم سمف قمـ شمرك اعم١ماظمذة ي١ماظمذ هب٤م وم٘مط، ىم٤مل ذم )دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم(: ))

هب٤م ومٝمل ُمقضمقدة ومٞمٝم٤م سمال حمق إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهذا دمّقز ُيت٤مج ًمدًمٞمؾ وإن 

وىم٤مل سمٕمض اعمٗمنيـ: إٟمف اًمّمحٞمح قمٜمد ش. شمذيمرشمف»ـمٌل ذم ٟم٘مٚمف اًم٘مر

اعمح٘م٘ملم. صمؿ هذا ذم اًمّمٖم٤مئر اعمتٕمٚم٘م٦م سمحؼ اهلل شمٕم٤ممم، أُم٤م اًمٙم٤ٌمئر ومال 
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يٙمٗمره٤مـ قمغم اًمّمحٞمح ـ إٓ اًمتقسم٦م سمنموـمٝم٤م، وطمٞمٜمئٍذ يّمح إدظم٤مهل٤م ذم 

احلدي٨م سم٠من يراد سم٤مًمًٞمئ٦م ُم٤م يٕمّؿ اًمٙمٌػمة، وسم٤محلًٜم٦م ُم٤م يِمٛمؾ اًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م، 

، وىم٤مل ذم )ومٞمض أُم٤م اًمتٌٕم٤مت ومال يٙمٗمره٤م إٓ إرو٤مء أصح٤مهب٤م(( اهـو

واحلًٜم٦م َتحق اًمًٞمئ٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ىمٌٚمٝم٤م أو سمٕمده٤م، : ىم٤مل اسمـ قمريباًم٘مدير(: ))

ويمقَن٤م سمٕمده٤م أومم: إذ إومٕم٤مل شمّمدر قمـ اًم٘مٚمقب وشمت٠مصمر هب٤م، وم٢مذا ومٕمؾ 

ِم٠مت قمـ اظمتٞم٤مر ؾمٞمئ٦م.. وم٘مد َتٙمـ ذم اًم٘مٚم٥م اظمتٞم٤مره٤م، وم٢مذا أشمٌٕمٝم٤م طمًٜم٦م.. ٟم

ذم اًم٘مٚم٥م، ومتٛمحق ذًمؽ، وفم٤مهر ىمقًمف: )َتحٝم٤م( أَن٤م شمزال طم٘مٞم٘م٦م ُمـ 

اًمّمحٞمٗم٦م، وىمٞمؾ: قمؼم سمف قمـ شمرك اعم١ماظمذة، صمؿ إن ذا خيص ُمـ قمٛمقُمف 

اًمًٞمئ٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمآدُمل، ومال يٛمحٝم٤م إٓ آؾمتحالل ُمع سمٞم٤من ضمٝم٦م اًمٔمالُم٦م إن 

ؾمتٖمٗم٤مر واًمدقم٤مء((. أُمٙمـ ومل يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمٗمًدة، وإٓ.. وم٤معمرضمق يمٗم٤مي٦م آ

 اهـ

 ((: أي: قم٤مُمٚمٝمؿ.اــَّاَس  َوَخاـِْق ))

واخلٚمؼ احلًـ  واًمًجٞم٦م، اًمٓمٌع سم٤مًمْمؿ واخلٚمؼ((، َحَسنٍ  بُِخُؾٍق ))

وقمرف  اًم٘مٌٞمح، ودمٜم٥م اجلٛمٞمؾ ومٕمؾ قمغم حتٛمؾ ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م ُمٚمٙم٦م قمروم٤ًم هق:

 راؾمخ٦م، اًمٜمٗمس ذم هٞمئ٦م قمـ قم٤ٌمرة ٚمؼاخلُ  :وم٘م٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم ُمٓمٚمؼ اخلٚمؼ

                                                 

 (.1/191دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ) (1)

 (.1/213ض اًم٘مدير )ومٞم (2)



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

32 
 

 يم٤مٟم٧م وم٢من وروي٦م، ومٙمر إمم طم٤مضم٦م همػم ُمـ وين سمًٝمقًم٦م إومٕم٤مل شمّمدر ٝم٤مقمٜم

 ؾمٛمٞم٧م وذقم٤ًم.. قم٘مالً  اعمحٛمقدة اجلٛمٞمٚم٦م إومٕم٤مل قمٜمٝم٤م شمّمدر سمحٞم٨م اهلٞمئ٦م

 ؾمٛمٞم٧م اًم٘مٌٞمح٦م.. إومٕم٤مل قمٜمٝم٤م اًمّم٤مدر يم٤من وإن طمًٜم٤ًم، ظمٚم٘م٤مً  اهلٞمئ٦م شمٚمؽ

 اهـ .ؿمٞمئ٤مً  ظمٚم٘م٤مً  اعمّمدر هل اًمتل اهلٞمئ٦م

ُمٕم٤مذهتؿ سم٤معمج٤مُمٚم٦م ُمـ ٟمحق ـمالىم٦م وضمف، وطمٚمؿ،  واعمٕمٜمك: أي شمٙمٚمػ

وؿمٗم٘م٦م، وظمٗمض ضم٤مٟم٥م، وقمدم فمـ اًمًقء هبؿ، وشمقدد إمم يمؾ يمٌػم 

 وصٖمػم، وشمٚمٓمػ ذم ؾمٞم٤مؾمتٝمؿ ُمع شم٤ٌميـ ـم٤ٌمقمٝمؿ.

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: هق أن شمٗمٕمؾ ُمٕمٝمؿ ُم٤م حت٥ّم أن يٗمٕمٚمقه ُمٕمؽ، ومتجتٛمع 

ًمؽ ْج٤مع اخلػم اًم٘مٚمقب، ويتٗمؼ اًمّن واًمٕمالٟمٞم٦م، وطمٞمٜمئٍذ ي٠مُمـ يمٞمد اًمٙم٤مئد، وذ

 وُمالك إُمر.

 :فوائد احلديح 

 ًمزوم شم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم سم٤مُمتث٤مل أُمره واضمتٜم٤مب َنٞمف. .1

اعم٤ًمرقم٦م إمم اًمتقسم٦م يمٚمام وىمع اإلٟم٤ًمن ذم اًمزًمؾ، وإن اإلشمٞم٤من  .2

، سم٤محلًٜم٦م قم٘م٥م اًمًٞمئ٦م يٛمحق اًمًٞمئ٦م، وهذا ُمـ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم قمغم قم٤ٌمده

هٜم٤مك ُمٕمّمقم ُمـ اًمٌنم إٓ  وم٢مٟمف ٓ سمد أن ي٘مع ُمٜمف أطمٞم٤مٟم٤م شمٗمريط، ومٚمٞمس

 إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ.

وضمقدب اًمتخٚمؼ سم٤مٕظمالق احلًٜم٦م، وُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مس سمام حت٥م أن  .3

 يٕم٤مُمٚمقك سمف.

                                                 

 (. 2/253إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ) (1)
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 احلديح السابع

 فطن البقاع

ـْبََِلدِ  َأَحب  ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  إَِغ  ا

ـْبََِلدِ  َوَأْبَغُض  َمَساِجُدَها، اللِ  (( رواه ُمًٚمؿ.َأْسَواُؾَفا اللِ إَِغ  ا

 :ضبب احلديح 

ـْ ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  ٌَػْمِ  قَم ـِ  ضُم ِلَّ  َأشَمك َرضُماًل  َأنَّ  ُُمْٓمِٕمٍؿ: سْم اهلُل  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

َؿ، قَمَٚمْٞمفِ  ٌُْٚمَدانِ  َأيُّ  اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م وَمَ٘م٤مَل: َوؾَمٚمَّ ؟ اًْم َٓ  وَمَ٘م٤مَل: ىَم٤مَل، َذٌّ  َأْدِري((، ))

يُؾ  ٤مهُ َأشمَ  وَمَٚمامَّ  اَلم.. قَمَٚمْٞمفِ  ضِمؼْمِ ًَّ يُؾ  ))َي٤م ىَم٤مَل: اًم ٌُْٚمَدانِ  َأيُّ  ضِمؼْمِ ؟((، اًْم  َٓ  ىَم٤مَل: َذٌّ

، قَمزَّ  َريبن  َأؾْم٠َمَل  طَمتَّك َأْدِري يُؾ  وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ  َوضَمؾَّ اَلم، قَمَٚمْٞمفِ  ضِمؼْمِ ًَّ  َُم٤م َُمَٙم٨َم  صُمؿَّ  اًم

ُد، َي٤م وَمَ٘م٤مَل: ضَم٤مَء، صُمؿَّ  َيْٛمُٙم٨َم، َأنْ  اهلُل ؿَم٤مءَ  ٌُْٚمَدانِ  َأيُّ  ؾَم٠َمًْمَتٜمِل إِٟمََّؽ  حُمَٛمَّ ؟ اًْم  َذٌّ

، قَمزَّ  َريبن  ؾَم٠َمًْم٧ُم  َوإيِنن  َأْدِري، َٓ  وَمُ٘مْٚم٧ُم: ٌُْٚمَدانِ  َأيُّ  َوضَمؾَّ ؟ اًْم  وَمَ٘م٤مَل: َذٌّ

 َأؾْمَقاىُمَٝم٤م.

 :غسح احلديح 

ـْبََِلدِ  َأَحب  ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  أي:((: اللِ إَِغ  ا

  أطم٥م أُم٤ميمـ اًمٌالد، ويٛمٙمـ أن يراد سم٤مًمٌٚمد اعم٠موى، ومال شم٘مدير طمٞمٜمئٍذ.

 واًمٌٚمد اعمٙم٤من اعمحدود اعمت٠مصمر سم٤مضمتامع ىمٓم٤مٟمف وإىم٤مُمتٝمؿ ومٞمف،: ىم٤مل اًمراهم٥م
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وشمًٛمك اعمٗم٤مزة سمٚمدًا: ًمٙمقَن٤م حمؾ اًمقطمِمٞم٤مت، واعم٘مؼمة سمٚمدًا: ًمٙمقَن٤م ُمقـمٜم٤م 

 . اهـًمألُمقات

اعمقىمقف قمغم اًمدوام ًمٚمّمالة ظمّمقص٤ًم ((، وهق اعمٙم٤من َمَساِجُدَها))

واًمٕم٤ٌمدة قمٛمقُم٤ًم، ومٞمٛمٜمع اجلٜم٥م ويمذا احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء ُمـ اعمٙم٨م ومٞمف 

 واًمؽمدد، ويّمح آقمتٙم٤مف ومٞمف.

وص٤مرت أطم٥م أُم٤ميمـ اًمٌالد: َٕن٤م سمٞمقت اهلل، وسمٞمقت اًمٓم٤مقم٤مت، 

 وأؾم٤مؾمٝم٤م قمغم اًمت٘مقى، وحمؾ شمٜمزل اًمرمح٦م. 

ـْبََِلدِ  َوَأْبَغُض ))  .أي: أسمٖمض أُم٤ميمـ اًمٌٚمد ((اللِ إَِغ  ا

، وإٟمام ؾمٛمٞم٧م سمف ٕن اًمٌْم٤مئع شم٤ًمق إًمٞمٝم٤م((: ْجع ؾمقق، َأْسَواُؾَفا ))

َٕن٤م حمؾ اًمٖمٗمٚم٦م، واًمٖمش، واخلداع، واًمرسم٤م، وإيامن يم٤مٟم٧م أسمٖمض اًمٌالد، 

اًمٙم٤مذسم٦م، واًمٓمٛمع، واخلٞم٤مٟم٦م، واحلرص قمغم اًمٗمتـ، وإظمالف اًمققمد، 

 ٤م ذم ُمٕمٜم٤مه.واإلقمراض قمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم، وهمػم ذًمؽ مم

ـْ اهللَّ شَمَٕم٤ممَم إَِراَدشمف اخْلػَْم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) ٌُْٖمض ُِم َواحْل٥ُّم َواًْم

ـْ َأؾْمَٕمده َأْو َأؿْمَ٘م٤مهُ  ّ َأْو ومِْٕمٚمف َذًمَِؽ سمَِٛم ٤مضِمد حَمَّؾ ُٟمُزول اًمرَّ . َواًمنمَّ ًَ مْح٦َم، َواعْمَ

ؾَْمَقاق ِوّدَه٤م((. اهـ ْٕ  َوا

                                                 

 (.1/285اٟمٔمر:  ومٞمض اًم٘مدير ) (1)

 (.5/115ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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   لرات  عميْ وآلْ وصحبْ وضمي ذوًاِن يف كالً الٍيب صمى اهلل

 الطوق؟

اعمراد سمٛمح٦ٌم اعم٤ًمضمد حم٦ٌم ُم٤م ي٘مع ومٞمٝم٤م ُمـ ىم٤مل ْجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: 

اًم٘مرب، وسمٌٖمض إؾمقاق سمٖمض ُم٤م ي٘مع ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤ميص مم٤م همٚم٥م قمغم 

أهٚمٝم٤م ُمـ اؾمتٞمالء اًمٖمٗمٚم٦م قمغم ىمٚمقهبؿ ،وؿمٖمؾ طمقاؾمٝمؿ سمام ووع هلؿ ُمـ 

ٌقن، وإؾمقاق ُمٕمدن اًمٜمقال، وُمٔم٤من اًمتدسمػم، وم٢مًمٞمف يٜمٔمرون، وإًمٞمف يٓمٚم

إرزاق وإومْم٤مل، وهل ممٚمٙم٦م ووٕمٝم٤م اهلل ٕهؾ اًمدٟمٞم٤م يتداوًمقن ومٞمٝم٤م 

ُمٚمؽ إؿمٞم٤مء: ًمٙمـ أهؾ اًمٖمٗمٚم٦م إذا دظمٚمقه٤م.. شمٕمٚم٘م٧م ىمٚمقهبؿ هبذه 

إؾم٤ٌمب، وم٤مختذوه٤م دوًٓ، ومّم٤مرت قمٚمٞمٝمؿ ومتٜم٦م، ومٙم٤مٟم٧م أسمٖمض اًمٌ٘م٤مع ُمـ 

شمٕم٤ممم، ضمٕمٚمف ُمٕم٤مؿم٤ًم خلٚم٘مف، يذر قمٚمٞمٝمؿ  هذه اجلٝم٦م، وإٓ وم٤مًمًقق رمح٦م ُمـ اهلل

أرزاىمٝمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ ىمٓمر وىمٓمر: ًمتقضمد شمٚمؽ إؿمٞم٤مء قمٜمد احل٤مضم٦م، وًمق مل يٙمـ 

ذًمؽ ٓطمت٤مج يمؾ ُمٜم٤ّم إمم شمٕمٚمؿ ْجٞمع احلرف، واًمؽمطم٤مل إمم اًمٌالد ًمٞماًل وَن٤مرًا، 

ومقوع اًمًقق ٟمٕمٛم٦م، وأهؾ اًمٖمٗمٚم٦م صدوا قمـ هذه اًمرمح٦م، ودٟمًقا ٟمٗمقؾمٝمؿ 

ومٞمف، ومّم٤مرت قمٚمٞمٝمؿ ٟم٘مٛم٦م، وأُم٤م أهؾ اًمٞم٘ملم.. ومٝمؿ وإن  سمتٕم٤مـمل اخلٓم٤مي٤م

 دظمٚمقه٤م ىمٚمقهبؿ ُمتٕمٚم٘م٦م سمتدسمػم اهلل، ومًٚمٛمقا ُمـ ومتٜمٝم٤م، وُمـ صَمؿَّ يم٤من اعمّمٓمٗمك

 يدظمؾ اًمًقق ويِمؽمي ويٌٞمع.صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 
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 :فائدة 

شمًٛمٞم٦م اعم٤ًمضمد وإؾمقاق سم٤مًمٌالد ظمّمقص٤ًم شمٚمٛمٞمح إمم : اًمٓمٞمٌل ىم٤مل

ڀ       ڀ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  چ  ٤ممم:ىمقًمف شمٕم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وذًمؽ ٕن زوار اعم٤ًمضمد ،{٤٢األعراف: } چڀ

٤مد إؾمقاق ؿمٞم٤مـملم اجلـ واإلٟمس وىمّمَّ   ،{٦٩الٌور: } چٻ  پ   پ  پ  پ  

 ،ُمـ اهلل وُمـ أوًمٞم٤مئف وذًمؽ ٓ يزيد إٓ سمٕمداً  ،ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م واحلرص واًمنمه

إمم ـمٚم٥م  واًمٚمٝمؿ إٓ ُمـ يٖمد ،ا ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وأطمزاسمفوٓ يقرث إٓ دٟمق

)ومٛمـ اوٓمر همػم سم٤مغ وٓ قم٤مد ومال إصمؿ  احلالل اًمذي يّمقن سمف قمروف وديٜمف 

 .قمٚمٞمف(

  ُاملطادد باألضواق وع ودود وا ِو غس وَ األضواق وَ  الٍيبِلَىا قس

 البقاع؟

اجلقاب: ًمٞم٘م٤مسمؾ سملم ُمٕمٜمك آًمتٝم٤مء وآؿمتٖم٤مل، وأن إُمر اًمديٜمل 

 يدومٕمف إُمر اًمدٟمٞمقي.

 :فوائد احلديح 

 سمٞم٤من ومْمؾ اعم٤ًمضمد واًمؽمدد قمٚمٞمٝم٤م. .1

احل٨م قمغم حم٦ٌم اعم٤ًمضمد وحم٦ٌم اجلٚمقس ومٞمٝم٤م: َٕن٤م أُم٤ميمـ ٟمزول  .2

 اًمرمح٦م.
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اًمتحذير ُمـ يمثرة اًمؽمدد قمغم اًمًقق إٓ حل٤مضم٦م، ومٞم٘ميض طم٤مضمتف  .3

يـ اهلل وخيرج ُمٜمف: ٕٟمف شمٙمثر ومٞمف اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اهلل ُمـ أهؾ اًمٖمٗمٚم٦م، أُم٤م اًمذايمر

ومٞمف.. ومٚمٝمؿ أضمر يمٌػم يمام ضم٤مء ذم طمديثف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: 

ـْ )) َّٓ  إًَِمفَ  َٓ  :ؾُمقٍق  ذِم  ىَم٤مَل  َُم يَؽ  َٓ  َوطْمَدهُ  اهلُل إِ  احْلَْٛمدُ  َوًَمفُ  اعْمُْٚمُؽ  ًَمفُ  ،ًَمفُ  َذِ

  يُمؾن  قَمغَم  َوُهقَ  َوُيِٛمٞم٧ُم  ُُيِْٞمل اخْلػَْمُ  سمَِٞمِدهِ 
ٍ
ء ٤م ًَمفُ  اهلُل يَمَت٥َم  ..ىَمِديرٌ  َرْ  َأًْمِػ  َأًْمَػ  هِبَ

ٜم٦َمٍ  ًَ  أظمرضمف أمحد. اجْلَٜم٦َِّم(( ذِم  سَمْٞمًت٤م ًَمفُ  َوسَمٜمَك ؾَمٞمنَئ٦مٍ  َأًْمِػ  َأًْمَػ  هِب٤َم قَمٜمْفُ  َوحَم٤َم طَم
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 احلديح اخلاوظ

 حب أِن البيت الطاِس

 دَِا اللَ َأِحب واىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

بِّ  َوَأِحب وِن  كَِعِؿِه، ِمنْ  بِهِ  َيْغُذوُؿمْ  بِّي َبْقتِي َأْهَل  َوَأِحب وااللِ  حِلُ (( رواه حِلُ

 اًمؽمُمذي.

 : غسح احلديح 

 ((، أي: وضمقسم٤ًم.اللَ  َأِحب واىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

، يمٙم٤ًمء سم٤مًمٙمن ذاءاًمٖمِ  ُمـ: ((بِهِ  َيْغُذوُؿمْ ((، أي: ٕضمؾ ُم٤م ))دَِا))

 ذاءهمِ  يمؾ إذ ،سم٤مًمٗمتح ذاءاًمٖمَ  ُمـ أقمؿ وهق ،وىمقاُمف اجلًؿ ٟمامء سمف ُم٤م وهق

   (.سمف يرومديمؿ عم٤م) رواي٦م وذم ،قمٙمس وٓ ذاءهمَ 

 .قم٤ٌمده قمغم اهلل أٟمٕمؿ ُم٤م ((: ْجع ٟمٕمٛم٦م، واًمٜمٕمٛم٦م هل:كَِعِؿهِ  ِمنْ ))

 فؾمٌح٤مٟم واهلل ،اإلطم٤ًمن سمف ىمّمد ٟمٗمع يمؾ واًمٜمٕمٛم٦م: اًمزخمنمي ىم٤مل 

 ٟمٕمٛم٦م احلٞمقان ومٖمػم ،همػمه أو ،طمٞمقان إُم٤م ٕٟمف :ٟمٕمٛم٦م يمٚمف اًمٕم٤ممل ظمٚمؼ وشمٕم٤ممم

 ًمقٓ ٕٟمف :قمٚمٞمف ٟمٕمٛم٦م طمٞم٤مً  إجي٤مده أن طمٞم٨م ُمـ ٟمٕمٛم٦م واحلٞمقان ،احلٞمقان قمغم

 .ٟمٕمٛم٦م ومٝمق وصححف آٟمتٗم٤مع إمم أدى ويمٚمام ،سمف آٟمتٗم٤مع صح عم٤م ..طمٞم٤مً  إجي٤مده

 أودع يمٚمام ٕن :حتَم ٓ مموشمٕم٤م ؾمٌح٤مٟمف اهلل ٟمٕمؿ: اًمرازي اًمٗمخر وىم٤مل 

 ٟمًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمتل وإقمْم٤مء واجلقارح ،هب٤م ٟمٜمتٗمع اًمتل واًمٚمذات اعمٜم٤مومع ُمع ومٞمٜم٤م

                                                 

 (.1/296اٟمٔمر:  ومٞمض اًم٘مدير ) (1)
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 وضمقد قمغم سمف يًتدل مم٤م اًمٕم٤ممل ذم ظمٚمؼ وُم٤م ،اعمْم٤مر ودومع اعمٜم٤مومع ضمٚم٥م ذم

 ُيَم ٓ مم٤م اعمٕم٤ميص قمـ سمرؤيتف اًمزضمر ُيّمؾ ٓ مم٤م ومٞمف أوضمد وُم٤م ،اًمّم٤مٟمع

 ُم٤م وْجٞمع ،إًمٞمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م يٙمقن ُم٤م أو ،اًمٚمذة ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م ٕن :ُمٜم٤مومع يمٚمف ..قمدده

 ،َض دومع إمم وؾمٞمٚم٦م سمف يٚمتذ ٓ ويمٚمام ،ٟمٕمٛم٦م سمف يٚمتذ يمٚمام ٕن :يمذًمؽ اهلل ظمٚمؼ

 هق.. ًمٚمير داومٕم٤مً  وٓ ،احل٤مَض ًمٚمٜمٗمع ضم٤مًم٤ٌمً  يٙمقن ٓ وُم٤م ،يمذًمؽ وهق

 ُمٕمرومتف إمم وؾمٞمٚم٦م ي٘مع ،احلٙمٞمؿ اًمّم٤مٟمع وضمقد قمغم سمف ًمالؾمتدٓل ص٤مًمح

 قمغم ٟمٕمٛم٦م خمٚمقىم٤مشمف ْجٞمع أن ومث٧ٌم ،إسمدي٦م ًمٚمذات وؾمٞمٚمت٤من ومه٤م ،قمتفوـم٤م

اًمٕمٌٞمد.

 سمّمٜمقفوم٘مد أٟمٕمؿ قمٚمٞمؽ   قمٚمٞمٙمؿ إٟمٕم٤مُمف ٕضمؾ اهلل أطمٌقا واعمٕمٜمك: 

 يتٖمذى اًمذي واًمنماب اًمٓمٕم٤مم يمتٞمًػم احلًٞم٦م ؾمقاء أٓء وَضوب اًمٜمٕمؿ

 قمغم اًمٞم٘ملم أٟمقار وإوم٤مو٦م ،اعمٕمروم٦م و ،واهلداي٦م ،يم٤مًمتقومٞمؼ اعمٕمٜمقي٦مأو  ،سمف

ڀ   ٺ  ٺ  چ  اًمٜمٕمؿ اعمٕمٜمقي٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ُمـ ذًمؽ وهمػم اًم٘مٚم٥م

ُم٤م : اهلل قمٓم٤مء اسمـ ىم٤مل، وىم٤مل اإلُم٤مم اعمٜم٤موي: )){١٢لقواى: } چٺ  ٺ

 قمٚمٞمٝم٤م وؿمٙمره ،هل٤م طمٌف جي٥م ٟمٕمامً  ومٞمٝم٤م قمٚمٞمؽ ُمقرد وهق وحلٔم٦م إٓ وىم٧م ُمـ

 وًمف إٓ وىم٧م ـُم ُم٤م إذ :أسمدا ىمْم٤مؤه يٛمٙمـ ٓ ..وىم٧م طمؼ وم٤مت ومٛمتك ،دائام

  واًمتجريد آؾمتٖمٗم٤مر وهق أيمٞمد وأُمر ،اًمِمٙمر وهق ،ضمديد طمؼ ومٞمف قمٚمٞمؽ

. {١٢الٌحل: } چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  چ
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 وُمـ ،قمزيز همػم وُمثٚمف ،اخلؼم سمٛمٕمٜمك أُمر ومٕمؾ :اهلل أطمٌقا اًمٕم٤مروملم سمٕمض ىم٤مل

 ٚمٛمرءًم ًمٞمس واًمٕمٞمش ،رضم٥م إمم شمٕمش إن :أي ،قمج٤ٌم شمر رضم٤ٌم قمش :يمالُمٝمؿ

 حتٌقٟمف إٟمام وم٤معمراد: ٘مٚمفشم أظمؼم اًمٜم٤مس وضمدت :ظمؼم ىمٌٞمؾ ُمـ ومٝمق ،سمف ومٞم١مُمر

 (( اهـ.وم٠مطمٌٌتٛمقه وم٠مطمٌٙمؿ ،قمٚمٞمٙمؿ أٟمٕمؿ ٕٟمف

 أن جيقز)): اهلل رمحف إؾمح٤مق أيب سمـ سمٙمر أسمق اًمزاهد اإلُم٤مم اًمِمٞمخ ىم٤مل

 وإن، إي٤مه حمٌتٝمؿ ُمـ ظمؼماً  ش اهلل أطمٌقا »: وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف يٙمقن

 رطم٤ٌم قمش: ىمقهلؿ ُمثؾ اًمٕمرب يمالم ذم ُمثٚمف ضم٤مء وىمد، إُمر ًمٗمظ ًمٗمٔمف ٤منيم

 روي ُم٤م وُمثٚمف يٕمٞمش سم٠من ومٞم١مُمر، اإلٟم٤ًمن إمم ًمٞمس اًمٕمٞمش ٕن أي، قمج٤ٌم شمر

 إن: ُمٕمٜم٤مه، شم٘مٚمف أظمؼم اًمٜم٤مس وضمدت: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اًمدرداء أيب ُمـ

 ٤مساًمٜم وضمدت: ىم٤مل يم٠مٟمف ،اًمٜم٤مس وضمدت: ىمقًمف قمغم يدل، ىمٚمٞمتٝمؿ ظمؼمهتؿ

 حتٌقن إٟمام ُمٕمٜم٤مه، ش اهلل أطمٌقا »: ىمقًمف ويمذًمؽ ،ىمٚمٞمتٝمؿ ظمؼمهتؿ أن صٗمتٝمؿ

 :وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل، ًمٙمؿ حلٌف وم٠مطمٌٌتٛمقه، وم٠مطمٌٙمؿ، قمٚمٞمٙمؿ أٟمٕمؿ ٕٟمف اهلل

 (( اهـ.ًمف طمٌٝمؿ ىمٌؾ هلؿ طمٌف قمـ أظمؼم، {٤٥الوائدة: } چہ    ہچ

 :وطألة 

 اـدكقا؟ يف اـؽاؽر طذ كِعمٌ  تعاغ لل هل

                                                 

 (.         1/297ومٞمض اًم٘مدير ) (1)

 (. 1/2اٟمٔمر: سمحر اًمٗمقائد ) (2)
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 ُم١مدي٦م يم٤مٟم٧م عّم٤م اًمٜمٕمٛم٦م هذه ٕن ٓ: وم٘مٞمؾ: اًمًٜم٦م، أهؾ ومٞمف اظمتٚمػ

، اًم٤ٌمىمالين وقمٚمٞمف، ٟمٕمؿ وىمٞمؾ:، رء يمال يم٤مٟم٧م إظمروي.. اًمدائؿ ًمٚمير

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     چ  :وآي٦م، إصقب وهق اًمرازي اإلُم٤مم ىم٤مل

 اعمخ٤مـم٥م إذ قمٚمٞمٝمؿ أٟمٕمؿ أٟمف ذم سيح ومٝمذا ،{١١١البقرة: } چژ  ژ  

  .اًمٙمت٤مب أهؾ سمذًمؽ

بِّ  َوَأِحب وِن )) ((، أي: إٟمام حتٌقين ٕن اهلل أطمٌٜمل، ومقوع حمٌتل اللَِّ حِلُ

 إَِذاذم ىمٚمقسمٙمؿ يمؿ ذم احلدي٨م قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ًٌْدا..اهلُل  َأطَم٥مَّ  يَؾ  َٟم٤مَدى قَم ٌَُّف، وُماَلًٟم٤م ُُي٥ِمُّ اهللَ  إِنَّ  ضِمؼْمِ ٌُّفُ  وَم٠َمطِم يُؾ، وَمُٞمِح  ضِمؼْمِ

يُؾ  ُٞمٜم٤َمِديومَ  : َأْهؾِ  ذِم  ضِمؼْمِ
ِ
اَمء ًَّ ٌُّقُه، وُماَلًٟم٤م ُُي٥ِمُّ اهللَ  إِنَّ  اًم ٌُّفُ  وَم٠َمطِم ، َأْهُؾ  وَمُٞمِح

ِ
اَمء ًَّ  اًم

ٌُقُل  ًَمفُ  ُيقَوعُ  صُمؿَّ  َْرضِ  َأْهؾِ  ذِم  اًْمَ٘م ْٕ  (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.ا

بِّي َبْقتِي َأْهَل  َوَأِحب وا)) ٕين أطمٌٝمؿ، ((، أي: إٟمام حتٌقن أهؾ سمٞمتل حِلُ

 وحمٌتٝمؿ ُمـ أضمكم. 

 وَ ِي أِن البيت؟ 

 ذم أهؾ اًمٌٞم٧م، وهل: ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أىمقًٓ 

: أَنؿ ٟم٤ًمء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وسمف ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس اـؼول اْلول

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک     ڎ  چ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                                                 

 (. 1/297اٟمٔمر:  ومٞمض اًم٘مدير ) (1)
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 اهلل قمٚمٞمف ، وم٘م٤مل أَن٤م ٟمزًم٧م ذم ٟم٤ًمء اًمٜمٌل صغم{٦٦األحساب: } چک

 .وسمف ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وقمٙمرُم٦م واسمـ اًم٤ًمئ٥م وُم٘م٤مشمؾوؾمٚمؿ، 

أن أهؾ اًمٌٞم٧م هؿ قمّم٦ٌم رؾمقل اهلل ُمـ اعم١مُمٜملم وهؿ آل : اـؼول اـثان

 ضمٕمٗمر وآل قم٘مٞمؾ وآل قم٤ٌمس.

ُمـ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  وىم٤مل اًمزخمنمي: إن ٟم٤ًمء اًمٜمٌل

 .أهؾ سمٞمتف

أن اعمراد سم٠مهؾ سمٞمتف ٟم٤ًمؤه وآًمف، وىم٤مل اًمرؾمتٖمٜمل: واًمّمحٞمح قمٜمدي،  

 وهق ىمقل اًمْمح٤مك، واظمتٞم٤مر اًمزضم٤مج: ٕن اًمٚمٗمظ ص٤مًمح هلام قم٤مم ومٞمٝمام.

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  وقمـ زيد اسمـ إرىمؿ أن رؾمقل اهلل

ُريُمؿْ ىم٤مل: )) ُريُمؿْ اهللَ  ُأَذيمن ُريُمؿْ اهللَ  ذِم َأْهِؾ سَمْٞمتِل ُأَذيمن ذِم َأْهِؾ اهللَ  ذِم َأْهِؾ سَمْٞمتِل ُأَذيمن

ـْ َأْهُؾ سَمْٞمتِِف َي٤م َزْيدُ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف طُمَّملْمٌ  ((،سَمْٞمتِل ـْ َأْهِؾ سَمْٞمتِفِ  ؟َوَُم ٤مُؤُه ُِم ًَ
 ؟َأًَمْٞمَس ٟمِ

ـْ َأْهِؾ سَمْٞمتِفِ  :ىَم٤مَل  ٤مُؤُه ُِم ًَ
َدىَم٦َم سَمْٕمَدهُ  ،ٟمِ ـْ طُمِرَم اًمّمَّ ـْ َأْهُؾ سَمْٞمتِِف َُم ـْ  :ىَم٤مَل  ،َوًَمِٙم َوَُم

٤ٌَّمسٍ  ،َوآُل ضَمْٕمَٗمرٍ  ،َوآُل قَمِ٘مٞمؾٍ  ،آُل قَمكِمي  ُهؿْ  :ىَم٤مَل  ؟ُهؿْ    :ىَم٤مَل  ،َوآُل قَم
ِ
ء َٓ يُمؾُّ َه١ُم

َدىَم٦مَ  . أظمرضمف ُمًٚمؿ.َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ؟طُمِرَم اًمّمَّ

صغم اهلل  أن اعمراد سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م رؾمقل اهلل : وهق اًمّمحٞمحاـؼول اـثاـث

وأوٓدهؿ  ووم٤مـمٛم٦م وقمكّم واحلًـ واحلًلمقمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

أم أم اعم١مُمٜملم و ،قم٤مئِم٦مأم اعم١مُمٜملم و ،، ىم٤مًمف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدريريتٝمؿوذ
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ِلُّ ، ومٕمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ؾمٚمٛم٦م صغم اهلل  ظَمَرَج اًمٜمٌَّ

ـْ ؿَمْٕمٍر َأؾْمَقدَ  ،هَمَداةً قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ٌؾ ُِم وَمَج٤مَء  ،َوقَمَٚمْٞمِف ُِمْرٌط ُُمَرطمَّ

ـُ قَمكِمي  ـُ سْم ًَ لْمُ  ،ْدظَمَٚمفُ وَم٠مَ  ..احْلَ ًَ  ..صُمؿَّ ضَم٤مَءْت وَم٤مـمَِٛم٦مُ  ،وَمَدظَمَؾ َُمَٕمفُ  ..صُمؿَّ ضَم٤مَء احْلُ

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    چ : صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،وَم٠َمْدظَمَٚمفُ  ..صُمؿَّ ضَم٤مَء قَمكِمٌّ  ،وَم٠َمْدظَمَٚمَٝم٤م

. أظمرضمف {٦٦األحساب: } چژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک

 ُمًٚمؿ.

ِلَّ شَمْذيمُ وقمـ أم اعم١مُمٜملم أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  صغم اهلل قمٚمٞمف  ُر َأنَّ اًمٜمٌَّ

َُم٦ٍم ومِٞمَٝم٤م ظَمِزيَرةٌ  ،يَم٤مَن ذِم سَمْٞمتَِٝم٤موآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  وَمَدظَمَٚم٧ْم  ،وَم٠َمشَمْتُف وَم٤مـمَِٛم٦ُم سمؼُِمْ

 ،وَمَج٤مَء قَمكِمٌّ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ((،َواسْمٜمَْٞمِؽ  ،اْدقِمل َزْوضَمِؽ )) :وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم ،هِب٤َم قَمَٚمْٞمفِ 

لْمُ  ًَ ـُ  ،َواحْلُ ًَ ـْ شمِْٚمَؽ اخْلَِزيَرةِ  ،ظَمُٚمقا قَمَٚمْٞمفِ وَمدَ  ،َواحْلَ قا َي٠ْميُمُٚمقَن ُِم ًُ َوُهَق  ،وَمَجَٚم

يٌّ  ٤مٌء ًَمُف ظَمْٞمؼَمِ ًَ َتُف يِم ٤مٍن حَتْ  ،َوَأَٟم٤م ُأَصكمن ذِم احْلُْجَرةِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَمغَم َُمٜم٤َمَُم٦ٍم ًَمُف قَمغَم ُديمَّ

َي٦مَ اهللُ  وَم٠َمْٟمَزَل  ْٔ ڑ       ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژچ : قَمزَّ َوضَمؾَّ َهِذِه ا

  :ىَم٤مًَم٧ْم ، {٦٦األحساب: } چڑ  ک  ک   ک
ِ
٤مء ًَ  ،وَم٠َمظَمَذ وَمْْمَؾ اًْمِٙم

٤مُهْؿ سمِفِ    ،صُمؿَّ َأظْمَرَج َيَدهُ  ،وَمَٖمِمَّ
ِ
اَمء ًَّ  )) :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،وَم٠َمًْمَقى هِب٤َم إمَِم اًم

ِ
ء َٓ اًمٚمَُّٝمؿَّ َه١ُم

تِل ْرُهؿْ  ،َأْهُؾ سَمْٞمتِل َوظَم٤مصَّ ضْمَس َوـَمٝمن   ،شَمْٓمِٝمػًما وَم٠َمْذِه٥ْم قَمٜمُْٝمْؿ اًمرن
ِ
ء َٓ اًمٚمَُّٝمؿَّ َه١ُم

تِل ْرُهْؿ شَمْٓمِٝمػًما ،َأْهُؾ سَمْٞمتِل َوظَم٤مصَّ ضْمَس َوـَمٝمن  :ىَم٤مًَم٧ْم  ((وَم٠َمْذِه٥ْم قَمٜمُْٝمْؿ اًمرن
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ٌَْٞم٧َم  إِٟمَِّؽ إمَِم )) :ىَم٤مَل  ؟َوَأَٟم٤م َُمَٕمُٙمْؿ َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،وَم٠َمْدظَمْٚم٧ُم َرْأِد اًْم

 (( أظمرضمف أمحد، واًمؽمُمذي.ظَمػْمٍ إِٟمَِّؽ إمَِم ظَمػْمٍ 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ و ـْ َأَٟمِس سْم ِلَّ ريض اهلل قمٜمف  قَم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف  َأنَّ اًمٜمٌَّ

ٌَْٞم٧ِم وَم٤مـمَِٛم٦َم ؾِمت٦ََّم َأؿْمُٝمٍر إَِذا ظَمَرَج إمَِم اًْمَٗمْجرِ وؾمٚمؿ   :وَمَٞمُ٘مقُل  ،يَم٤مَن َيُٛمرُّ سمِ

ٌَْٞم٧ِم )) اَلَة َي٤م َأْهَؾ اًْم ژ  ڑ     ڑ      ڎ      ڈ  ڈ  ژچ (( اًمّمَّ

 . أظمرضمف أمحد، واًمؽمُمذي.{٦٦األحساب: } چک  ک   ک

ٍر ىَم٤مَل  اٍد َأيِب قَمامَّ ـْ ؿَمدَّ ؾَْمَ٘معِ : قَم ْٕ ـِ ا  ،َوقِمٜمَْدُه ىَمْقمٌ  ،َدظَمْٚم٧ُم قَمغَم َواصمَِٚم٦َم سْم

ـْ َرؾُمقلِ  :ىَم٤مَل زِم  ..وَمَٚمامَّ ىَم٤مُُمقا ،وَمَذيَمُروا قَمِٚمٞم٤ًّم َك سماَِم َرَأْي٧ُم ُِم َٓ ُأظْمؼِمُ  َصغمَّ اهللِ  َأ

شَمَٕم٤ممَم قَمٜمَْٝم٤م َأؾْم٠َمهُل٤َم اهلُل  َأشَمْٞم٧ُم وَم٤مـمَِٛم٦َم َريِضَ  :ىَم٤مَل  .سَمغَم  :ىُمْٚم٧ُم  ؟قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ اهللُ 

ـْ قَمكِمي  َف إمَِم َرؾُمقلِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم ٧ُم َأْٟمَتٔمُِرُه  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ اهللُ  َصغمَّ اهللِ  شَمَقضمَّ ًْ وَمَجَٚم

ـٌ  ،َوَُمَٕمُف قَمكِمٌّ  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  طَمتَّك ضَم٤مَء َرؾُمقُل  ًَ لْمٌ  ،َوطَم ًَ َوطُم

 ،وَم٠َمْدَٟمك قَمِٚمٞم٤ًّم ،شَمَٕم٤ممَم قَمٜمُْٝمْؿ آظِمٌذ يُمؾَّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم سمَِٞمِدِه طَمتَّك َدظَمَؾ اهللُ  َريِضَ 

ُٝماَم سَملْمَ َيَدْيفِ  ،َووَم٤مـمَِٛم٦مَ  ًَ ْٞمٜمً  ،وَم٠َمضْمَٚم ًَ ٜم٤ًم َوطُم ًَ ٤م يُمؾَّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم قَمغَم َوَأضْمَٚمَس طَم

٤مءً  :َأْو ىَم٤مَل  ،صُمؿَّ ًَمػَّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ صَمْقسَمفُ  ،وَمِخِذهِ  ًَ َي٦مَ  ،يِم ْٔ ڎ      ڈ  چ : صُمؿَّ شَماَل َهِذِه ا

 :َوىَم٤مَل  ،چڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک

 َأْهُؾ سَمْٞمتِل))
ِ
ء َٓ ُٝمؿَّ َه١ُم  (( أظمرضمف أمحد.َوَأْهُؾ سَمْٞمتِل َأطَمؼُّ  ،اًمٚمَّ
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الشورى: } چڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و

َي٦مِ ، ومٕمـ ـم٤موس ىم٤مل: {١٦ ْٔ ـْ َهِذِه ا ٤ٌَّمٍس قَم ـُ قَم ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  چ : ؾُمِئَؾ اسْم

ٌَػْمٍ  :ىَم٤مَل  -. چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ـُ ضُم دٍ  :وَمَ٘م٤مَل ؾَمِٕمٞمُد سْم  – ىُمْرسَمك آِل حُمَٛمَّ

٤ٌَّمسٍ  :ىَم٤مَل  ـُ قَم اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف  ِجْٚم٧َم إِنَّ َرؾُمقَل قمَ  :وَمَ٘م٤مَل اسْم

َّٓ يَم٤مَن ًَمُف ومِٞمِٝمْؿ ىَمَراسَم٦مٌ وؾمٚمؿ  ـْ سُمُٓمقِن ىُمَرْيٍش إِ ـٌ ُِم ـْ سَمْٓم ْ َيُٙم َّٓ َأْن )) :وَمَ٘م٤مَل  ،مَل إِ

ـْ اًْمَ٘مَراسَم٦مِ   (( اظمرضمف أمحد، واًمٜم٤ًمئل.شَمِّمُٚمقا َُم٤م سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ ُِم

 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ وحمٌتف.. حم٦ٌم وُمـ َت٤مم اإليامن سمف صغم

ـْ أهؾ سمٞمتف، ومال ُيٌٝمؿ إٓ ُم١مُمـ، وٓ يٌٖمْمٝمؿ إٓ ُمٜم٤مومؼ،  اهللُ  َريِضَ  قَمكِمي  وَمَٕم

ِلُّ  إزَِمَّ  قَمِٝمدَ  ىَم٤مَل: قَمٜمْفُ  ٌَُّؽ  َٓ  َأٟمَّفُ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  اًمٜمٌَّ
َّٓ  ُُيِ  إِ

ـٌ  َٓ  ُُم١ْمُِم ٌِْٖمُْمَؽ  َو َّٓ  ُي  أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل ٜم٤َمومٌِؼ.ُمُ  إِ

ـْ  ٌْدِ  َأيِب  َُمْٞمُٛمقنٍ  قَم ـُ  َزْيدُ  ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل اهللِ  قَم  َُمعَ  َٟمَزًْمٜم٤َم: َأؾْمَٛمعُ  َوَأَٟم٤م َأْرىَمؿَ  سْم

 وَم٠َمَُمرَ  ،ظُمؿي  َواِدي ًَمفُ  ُيَ٘م٤مُل  سمَِقادٍ اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  َرؾُمقلِ 

اَلةِ  َه٤م سم٤ِمًمّمَّ ٌَٜم٤َم :ىَم٤مَل  ،ِجػمٍ هِبَ  وَمَّمالَّ اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف  ًمَِرؾُمقلِ  َوفُمٚمنَؾ  ،وَمَخَٓم

ـْ  ؾَمُٛمَرةٍ  ؿَمَجَرةِ  قَمغَم  سمَِثْقٍب وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ْٛمسِ  ُِم ُتؿْ )) :وَمَ٘م٤مَل  ،اًمِمَّ ًْ  َأًَم

ُتؿْ  ،شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ًْ ـٍ  سمُِٙمؾن  َأْومَم  َأينن  شَمِْمَٝمُدونَ  َأَوًَم ـْ  ُُم١ْمُِم فِ  ُِم ًِ  .سَمغَم  :ىَم٤مًُمقا ((؟َٟمْٗم

ـْ )) :ىَم٤مَل  هُ  يُمٜم٧ُْم  وَمَٛم َٓ هُ  قَمِٚمٞم٤ًّم وَم٢مِنَّ  ..َُمْق َٓ ُٝمؿَّ  ،َُمْق ـْ  قَم٤مدِ  اًمٚمَّ ـْ  َوَوالِ  قَم٤مَداهُ  َُم  َُم

هُ  َٓ  ؾِماَمكِ (( أظمرضمف أمحد واسمـ ُم٤مضمف واًمٜم٤ًمئل، وذم رواي٦م قمٜمد أمحد: قمـ َوا
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ـِ  ٌَْٞمدِ  سْم ـِ  قُم ٌِْزُّ  اًْمَقًمِٞمدِ  سْم ٌْدِ  قَمغَم  َدظَمْٚم٧ُم  ىَم٤مَل: اًْمَٕم ـِ اًمرَّ  قَم ـِ  مْحَ صَمٜمِل  ًَمْٞمغَم  َأيِب  سْم وَمَحدَّ

فُ  ٦ٌَِم، ذِم  قَمٜمْفُ اهلُل  َريِضَ  قَمِٚمٞم٤ًّم ؿَمِٝمدَ  َأٟمَّ طَم اهللِ  َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  َرضُماًل اهللَ  َأْٟمُِمدُ  ىَم٤مَل: اًمرَّ

َّٓ  ظُمؿي  هَمِديرِ  َيْقمَ  َوؿَمِٝمَدهُ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  َٓ  ىَم٤ممَ  إِ  َيُ٘مقمُ  َو

 َّٓ ـْ  إِ  َأظَمذَ  طَمْٞم٨ُم  َوؾَمِٛمْٕمٜم٤َمُه، َرَأْيٜم٤َمهُ  ىَمدْ  وَمَ٘م٤مًُمقا: َرضُماًل، قَمنَمَ  اصْمٜم٤َم وَمَ٘م٤ممَ  َرآُه، دْ ىمَ  َُم

ُٝمؿَّ )) َيُ٘مقُل: سمَِٞمِدهِ  ـْ  َوالِ  اًمٚمَّ ُه، َُم َٓ ـْ  َوقَم٤مدِ  َوا ـْ  َواْٟمٍُمْ  قَم٤مَداُه، َُم ُه، َُم  َٟمٍَمَ

ـْ  َواظْمُذْل  َّٓ  وَمَ٘م٤ممَ  ((،ظَمَذًَمفُ  َُم ْ  صَماَلصَم٦مٌ  إِ  وَم٠َمَص٤مسَمْتُٝمؿْ  قَمَٚمْٞمِٝمْؿ: وَمَدقَم٤م ُ٘مقُُمقا،يَ  مَل

 َدقْمَقشُمُف.

ويمذب يمؾ ُمـ ادقّم٤م حمٌتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ صمؿ مل ُي٥م 

، يمام أن اًمّم٤مدق ذم حمٌتف حمٌقب اعمحٌقب حمٌقبأوٓده وأهؾ سمٞمتف، وم٢من 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ُي٥م أهؾ سمٞمتف سمٓمٌٕمف اًمذي ُي٥م سمف 

 غم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ٓ شمٙمٚمٗم٤ًم، يمام ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ:احلٌٞم٥م ص

 واًمٓمٌع ذم اإلٟم٤ًمن ٓ يتٖمػمُ     طمٌل ًمٙمؿ ـمٌٕم٤م سمدون شمٙمٚمػ    

 احلديح: فوائد 

 وضمقب حم٦ٌم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأَن٤م ُم٘مدُم٦م قمغم يمؾ رء. .1

وضمقب حم٦ٌم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، وأٟمف ٓ إيامن  .2

 ٓ سمٛمح٦ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.ص٤مدق سم٤مهلل إ

وضمقب حم٦ٌم أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٓم٤مهريـ، وأن ُمـ أّدقم٤م حمٌتف صغم اهلل قمٚمٞمف  .3

 ومٝمق يم٤مذب. ..وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ومل ُي٥م أهؾ سمٞمتف
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 احلديح الطادع

 الرب والصمة

 مْ ؿُ اءَ آبَ  اوْ ر  بِ ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: 

  ف  عِ تَ  اوْ ػ  طِ وَ  ،مْ ؿُ اؤُ ـَ بْ أَ  مْ ؿُ َز  تَ 
 .ذ(( طمدي٨م طمًـ رواه اًمٓمؼماٟمٞممْ ؿُ اؤُ َس كِ

 :غسح احلديح 

اًمؼم هق: ـم٤مقم٦م  ((اوْ ر  بِ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ڳ  ڳ  ڳ    چاًمقاًمديـ ذم همػم اعمٕمّمٞم٦م واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   

اإلسراء: } چہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ 

١٦} ، 

((، أي: وأُمٝم٤مشمٙمؿ وم٤ميمتٗمك سمذيمر أطمدمه٤م، وهق ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف مْ ؿُ اءَ آبَ ))

 سم٤مٔسم٤مء وأراد، أي: واًمؼمد، {٢١الٌحل: } چڃ  چ   چ چشمٕم٤ممم: 

 ، واعمراد سمآسم٤مئٙمؿ.. أصقًمٙمؿ وإن قمٚمق.يم٤مٕسمقيـ شمٖمٚمٞم٤ٌم إُمٝم٤مت يِمٛمؾ ُم٤م

، وم٤مجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ، ((مْ ؿُ اؤُ ـَ بْ أَ  مْ ؿُ َز  تَ ؿ ذًمؽ.. ))وم٢مٟمٙمؿ إن ومٕمٚمت

ويمام شمديـ.. شمدان، وٓ يًتٖمرب قم٤مق اًمقاًمديـ إ، يم٤من أوٓده قم٤مىملم ًمف، أو 

 أن جيٕمٚمف اهلل قم٘مٞماًم.
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عمزاٟم٤مهتؿ وًمق  شمتٕمروقا ومال((، أي: شمٜمزهقا قمـ ٟم٤ًمء اًمٜم٤مس،  اوْ ػ  طِ وَ ))

(( قمـ اًمقىمقع ذم هذه مْ ؿُ اؤُ َس كِ  ف  عِ تَ .. ))ذًمؽ اًمتزُمتؿ إن وم٢مٟمٙمؿ سم٤مًمٜمٔمر،

 اعمٕم٤ميص واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، واعمراد سمٜم٤ًمئٙمؿ هٜم٤م طمالئٚمٙمؿ وهمػمهـ ُمـ حم٤مرُمٙمؿ.

  احلديح:فوائد 

 وضمقب سمر اًمقاًمديـ وأن ـم٤مقمتٝمام ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل. .1

سمِم٤مرة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ًمٚم٤ٌمر سمقاًمديف أن اهلل  .2

 ذري٦م اًمتل شمٓمٞمٕمف وشمؼم سمف.شمٕم٤ممم يٙمرُمف سم٤مًمزواج صمؿ سم٤مًم

وضمقب اًمٕمٗم٦م قمـ احلرام، وقمدم اٟمتٝم٤مك طمرُم٤مت اهلل شمٕم٤ممم، وقمدم  .3

 اًمٜمٔمر إمم اًمٜم٤ًمء إضمٜمٌٞم٤مت، وهذا ؾم٥ٌم ًمٕمٗم٦م ٟم٤ًمء ُمـ شمٜمزه قمـ ذًمؽ.

 أن اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ. .4
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 فطن املػي إىل املطادد

ْ وصحٌف وؾمٚمؿ: ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  ائِعَ  َبػِّ  يِف  ادَْشَّ

ـِْؼَقاَمةِ  َيْومَ  اـتَّامِّ  بِاــ ورِ  ادََْساِجدِ  إَِغ  اـظ َؾمِ   طمدي٨م صحٞمح رواه أسمق داود. ((ا

 :غسح احلديح 

ْ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ائِعَ  َبػِّ : اًمٌِم٤مرة((، ادَْشَّ

 اًمرضمؾ ىم٤مل إذا: اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مل ؿَّ صمَ  وُمـ سمف، اعمخؼَم  هور ُئمٝمر سمام اإلظم٤ٌمر

ٌَنّموه طمر، ومٝمق ومالن سم٘مدوم سمنّمين أيٙمؿ: ًمَٕمٌٞمده  ٕٟمف :أوهلؿ قمتؼ ..ومرادى وم

 ": " سمنمين " ُمٙم٤من ىم٤مل وًمق اًم٤ٌمىمل، دون سمخؼمه ُهوره أفمٝمر اًمذي هق

 .ْاظمؼموه ْجٞمٕم٤مً  َٕنؿ: ْجٞمٕم٤مً  قمت٘مقا " أظمؼمين

 اًمٗمٕمؾ ًمتٙمثػم إُم٤م اًمتٗمٕمٞمؾ وصٞمٖم٦م ،ُم٤مر ُم٤ٌمًمٖم٦م، ُمِم٤مء ْجع: واعمِم٤مئلم

 اعمقُت، ومٞمٝم٤م يمثر إذا احلٞمقان َُمّقت: ٟمحق اًمٗم٤مقمؾ ًمتٙمثػم أو ـَمّقوم٧ُم، :ٟمحق

 ًمتٙمثػم أو احلٞمقان، هق: واعم٤مل، اعم٤مل ُمـ يمثػمة أقمداد ُم٤مت: أي اعم٤مل وَُمّقت

 وًمٗمظ يمثػمةً  وُمٗمٕمقٓشمف اًمٗم٤مقمؾ وأطمداً  يم٤من إذا يٙمقن إٟمام وهق اعمٗمٕمقل،

 وهمٚم٘م٧م يمثػمًة، صمٞم٤مسم٤م ىمٓمٕم٧م: أي، اًمثٞم٤مب ىمٓمٕم٧م: يم٘مقًمؽ وأطمدًا، اًمٗمٕمؾ

 شمٙمثػم: اًمّمٞمٖم٦م هذه ُمـ ه٤مهٜم٤م واعمراد، يمثػمةً  أسمقاسم٤م أهمٚم٘م٧م: أي إسمقاب،

 .اعم٤ًمضمد إمم َُمِْمَٞمف يٙمثر اًمذي وهق، اًمٗمٕمؾ

                                                 

 (.3/44 أيب داود )اٟمٔمر: ذح اًمٕمٞمٜمل قمغم (1)
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 .٦مٍ ٛمَ ٚمْ ْجع فمُ  :ؿٚمَ ((، واًمٔمُ اـظ َؾمِ  يِف ))

ن اًمّمالة ٓ اعمقىمقف ((، ْجع ُمًجد، واعم٘مّمقد سمف ُمٙم٤ماْدََساِجدِ  إَِغ ))

 ُمًجدًا.

ـِْؼَقاَمةِ  َيْومَ  اـتَّامِّ  بِاــ ورِ ))  ذِم )): اًمٓمنٞمٌِلُّ  ىَم٤مَل ((، أي اًمٜمقر اًمٙم٤مُمؾ، ا

 اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦م َيْقم اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوضْمف إمَِم  شَمْٚمِٛمٞمح اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦م سمَِٞمْقمِ  َوشَمْ٘مِٞمٞمده سم٤ِمًمت٤َّممن  اًمٜمُّقر َوْصػ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڦ  ڦچ : شَمَٕم٤ممَم  ىَمْقًمف ذِم 

ڦ  ڦ  ڦ  چ : شَمَٕم٤ممَم  ىَمْقًمف ذِم  اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملمَ  َوضْمف َوإمَِم  ،{٢التحرين: } چڃ 

 (( اهـ. {١٦الحديد: } چڄ

 احلديح: فوائد 

ومْمؾ شمٙمرار اعمٌم إمم اعم٤ًمضمد ًمٚمّمالة وظمّمقص٤ًم صالة اًمٕمِم٤مء  .1

 الة اًمٗمجر ًمٙمقَنام ذم وىم٧م اًمٔمٚمٛم٦موص

ْٕمل ةيمثر واًمتحْمٞمض ذم احل٨م .2 ًَّ اًمٚمٞم٤مزم،  فمٚمامت ذم اعم٤ًمضمد إمم اًم

 اًمٔمٚمامت. ذم اًمٜم٤مس يٛمقج طمٞم٨م دائؿ ٟمقر اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ضمزاءه أن وسمِم٤مرة

 اًمٔمٚمامء اًمٚمٞمٚم٦م ذِم  اًمّمالة إمم اعمٌم أن يرون يم٤مٟمقا: اًمٜمخٕمل إسمراهٞمؿ ىَم٤مَل  .3

 . اجلٜم٦م ًمّم٤مطمٌٝم٤م شمقضم٥م: يٕمٜمل - ُمقضم٦ٌم

                                                 

 (.1/587اٟمٔمر:  قمقن اعمٕمٌقد ) (1)
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 احلديح الجاوَ

 األذاُ واإلقاوةالصالة بني 

 دَِنْ  َصََلةٌ  َأَذاَكْعِ  ُؿلِّ  َبْعَ ل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))ىم٤م

 .(( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿَشاءَ 

 :غسح احلديح 

 أذان أي:((، َأَذاَكْعِ  ُؿلِّ  َبْعَ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 ذيمره يم٤مًم٘مٛمريـ ؾم٤مئغ ؿم٤مئع أظمر قمغم آؾمٛملم أطمد ُؾ ٛمْ حَ ومَ  ،وإىم٤مُم٦م

 سم٤مؾمؿ وؾمامه٤م ،اإلىم٤مُم٦م قمغم إذان همٚم٥م: وم٘م٤مل ،اًم٘م٤ميض وشمٌٕمف ًمزخمنميا

 :طم٘مٞم٘م٦م أذان اإلىم٤مُم٦م وم٢من ،اًمتٖمٚمٞم٥م ٓرشمٙم٤مب طم٤مضم٦م ٓ: همػمه ىم٤ملو ،واطمد

 ،اًمقىم٧م سمدظمقل إقمالم إذان أن يمام ،ًمٚمّمالة اًمقىم٧م سمحْمقر إقمالم َٕن٤م

 إذ :قي٦مًمٖم طم٘مٞم٘م٦م ُمٜمٝمام ًمٙمؾ آؾمؿ: وىم٤مل ،اًمٓمٞمٌل وشمٌٕمف ،ًمٖمقي٦م طم٘مٞم٘م٦م ومٝمق

 سمٗمٕمؾ إيذان واإلىم٤مُم٦م ،اًمقىم٧م سمحْمقر إقمالم وم٤مٕذان ،اإلقمالم :ًمٖم٦م إذان

 .اًمّمالة

 ٕن :فم٤مهرة قمغم محٚمف يّمح وٓ((، أي: صالة ٟم٤مومٚم٦م، َشاءَ  دَِنْ  َصََلةٌ ))

 .ؿم٤مء عمـ :ًم٘مقًمف :سم٤مًمتخٞمػم ٟم٤مـمؼ واخلؼم ،ُمٗمروو٦م إذاٟملم سملم اًمّمالة

                                                 

 (. 4/36اٟمٔمر:  ومٞمض اًم٘مدير ) (1)

 (.2/121اٟمٔمر:  ومتح اًم٤ٌمري ) (2)
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 وىم٧م :أي ،صالة :ىمقًمف٤مري(: ))ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح اًمٌ

 اعمّمكم ٟمقاه قمدد يمؾ شمتٜم٤مول ًمٙمقَن٤م ٟمٙمرت أو ،ٟم٤مومٚم٦م صالة اعمراد أو ،صالة

 احل٨م سمف اعمراد يٙمقن أن وُيتٛمؾ ،أيمثر أو ،أرسمع أو ،يمريمٕمتلم ،اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ

 اًمّمالة ُمٜمتٔمر ٕن :اإلىم٤مُم٦م ٟٓمتٔم٤مر إذان ؾمامع قمٜمد اعمًجد إمم اعم٤ٌمدرة قمغم

 (( اهـ.اعمٜمػم سمـ زيـاًم ىم٤مًمف ،صالة ذم

وذم اًمرواي٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف 

 اًمث٤َّمًمَِث٦مِ  ذِم  ىَم٤مَل  صُمؿَّ  َصاَلٌة، َأَذاَٟملْمِ  يُمؾن  سَملْمَ  َصاَلٌة، َأَذاَٟملْمِ  يُمؾن  سَملْمَ )) وؾمٚمؿ ىم٤مل:

ـْ   اًمٕمٚمؿ ذم شم٘مدم وىمد((، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح اًم٤ٌمري(: ))ؿَم٤مءَ  عمَِ

 سمٙمٚمٛم٦م.. شمٙمٚمؿ إذا يم٤منصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف و ؾمٚمؿ  أٟمف أٟمس طمدي٨م

 ًمت٠ميمٞمد اًمتٙمرار أن قمغم ًمٞمدل ؿم٤مء عمـ اًمثالث سمٕمد ىم٤مل ويم٠مٟمف صمالصم٤م، أقم٤مده٤م

 أن يتقهؿ أن جيقز أٟمف احلدي٨م هذا وم٤مئدة اجلقزي: سمـ وىم٤مل آؾمتح٤ٌمب،

 اًمتٓمقع أن ومٌلم ٤م،هل أذن اًمتل اًمّمالة ؾمقى يٗمٕمؾ أن يٛمٜمع ًمٚمّمالة إذان

(( اإلىم٤مُم٦م ذم ذًمؽ صح وىمد أٟمس، طمدي٨م ذم ضم٤مئز واإلىم٤مُم٦م ٕذان سملم

ًمف وصحٌف وؾمٚمؿ وورد ذم رواي٦م قمٜمد اإلُم٤مم أمحد أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآ اهـ،

اَلُة.. ُأىِمٞمَٛم٧ْم  إَِذاىم٤مل: )) َّٓ  َصاَلةَ  وَماَل  اًمّمَّ تِل إِ ((، وهذه اًمرواي٦م ُأىِمٞمَٛم٧ْم  اًمَّ

                                                 

 (.2/122ومتح اًم٤ٌمري ) (1)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (2)
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اَلُة.. ُأىِمٞمَٛم٧ْم  إَِذااإلُم٤مم أمحد أيْم٤ًم: ))أظمص ُمـ رواي٦م  َّٓ  َصاَلةَ  وَماَل  اًمّمَّ  إِ

 .((اعْمَْٙمُتقسَم٦مَ 

 :زكعيت املػسب القبمية 

اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمؿ ذم اؾمتح٤ٌمب ريمٕمتلم ىمٌؾ صالة اعمٖمرب ومٛمٜمٝمؿ ُمـ 

ىم٤مل سم٤مؾمتح٤ٌمهب٤م ُمًتدًٓ هبذا احلدي٨م اًمذي ٟمحـ سمّمدد ذطمف، وىم٤مل 

اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم )صحٞمح ُمًٚمؿ(: آظمرون أَن٤م ٓ شمًتح٥م، ىم٤مل 

٤ٌَمب سَم٤مب)) ٌْؾ َريْمَٕمَتلْمِ  اؾِْمتِْح  َريْمَٕمَتلْمِ  َصاَلهتؿْ  طَمِدي٨م ومِٞمفِ : اعمَْْٖمِرب َصاَلة ىَم

ٌْؾ اًْمُٖمُروب سَمْٕمد ُؿْ ) : ِرَواَي٦م َوذِم ، اعْمُْٖمِرب َصاَلة َوىَم  سَمْٕمد ُيَّمٚمُّقََن٤َم يَم٤مُٟمقا َأَنَّ

ََذان ْٕ ظَمر ي٨ماحْلَدِ  َوذِم (  ا ْٔ ََذانِ  اعْمَُراد. ( َصاَلة َأَذاَٟملْمِ  يُمّؾ  سَملْم ) : ا ْٕ  سم٤ِم

ىَم٤مَُم٦م َواَي٤مت َهِذهِ  َوذِم . َواإْلِ ٤ٌَمب اًمرن . اعْمَْٖمِرب َوَصاَلة اعْمَْٖمِرب سَملْم  َريْمَٕمَتلْمِ  اؾِْمتِْح

٠َمًَم٦م َوذِم  ًْ َْصَح٤مسمِٜم٤َم َوضْمَٝم٤منِ  اعْمَ َتَح٥ّم  َٓ : َأؿْمَٝمرمَه٤م ِٕ ًْ  قِمٜمْد ٝماَم َوَأَصحّ ، ُي

ِ٘ملمَ  َتَح٥ّم ، اعْمَُح٘من ًْ طََم٤مِدي٨م هِلَِذهِ  ُي ْٕ ٠َمًَم٦م َوذِم . ا ًْ ٤ٌَمنِ  اعْمَ َٚمِػ  َُمْذَه ًَّ ٌَُّٝماَم  ًمِٚم  َواؾْمَتَح

ـْ  َْج٤َمقَم٦م َح٤مسَم٦م ُِم ـْ  َواًمت٤َّمسمِِٕملمَ  اًمّمَّ ـَ  ُِم ِري ْ ، َوإؾِْمَح٤مق َأمْحَد اعْمَُت٠َمظمن ٌُّٝماَم  َومَل َتِح ًْ  َي

ـْ  َوآظَمُرونَ  َوقَمكِمّ  اَمنَوقُمثْ  َوقُمَٛمر سَمْٙمر َأسُمق َح٤مسَم٦م ُِم . اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء َوَأيْمَثر َوَُم٤مًمِؽ اًمّمَّ

٦م. سمِْدقَم٦م ِهَل : اًمٜمََّخِٕملُّ  َوىَم٤مَل    َوطُمجَّ
ِ
ء َٓ ٤ٌَمهباَم  َأنَّ  َه١ُم  شَم٠ْمظِمػم إمَِم  ُي١َمدني اؾِْمتِْح

ـْ  اعْمَْٖمِرب ل قَم طََم٤مِدي٨ما َهِذهِ  ضَمَقاب ذِم  سَمْٕمْمٝمؿْ  َوَزقَمؿَ . ىَمِٚمٞماًل  َوىْمتَٝم٤م َأوَّ ٤َم ْٕ  َأَنَّ

قظَم٦م ًُ ٤ٌَمهَب٤م َواعْمُْخَت٤مر، َُمٜمْ طََم٤مِدي٨م هِلَِذهِ  اؾِْمتِْح ْٕ ِحٞمَح٦م ا َُي٦م اًمّمَّ ِ  َوذِم ، اًمٍمَّ
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ٌَُخ٤مِرّي  َصِحٞمح ـْ  اًْم ) : (صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ) اهللَّ  َرؾُمقل قَم

ٌْؾ َصٚمُّقا ٌْؾ َصٚمُّقا، اعمَْْٖمِرب ىَم ٌْ  َصٚمُّقا، اعْمَْٖمِرب ىَم : اًمث٤َّمًمَِث٦م ذِم  ىَم٤مَل ، اعْمَْٖمِرب ؾىَم

ـْ  ٤م(  ؿَم٤مءَ  عمَِ ٜم٦َّمِ  ُُمٜم٤َمسمِذ ظَمَٞم٤مل وَمَٝمَذا اعْمَْٖمِرب شَم٠ْمظِمػم إمَِم  ُي١َمدني: ىَمْقهلؿْ  َوَأُمَّ ًُّ  وَماَل  ًمِٚم

ػم َزَُمـ وَمُٝمقَ  َهَذا َوَُمعَ ، إًَِمْٞمفِ  ُيْٚمَتَٗم٧م ًِ ر َٓ  َي اَلة سمِفِ  شَمَت٠َمظمَّ ـْ  اًمّمَّ ل قَم ، َوىْمتَٝم٤م َأوَّ

٤مَوأَ  ـْ  ُمَّ خ َزقَمؿَ  َُم ًْ َنَّ  : جُم٤َمِزف وَمُٝمقَ  اًمٜمَّ خ ِٕ ًْ َّٓ  إًَِمْٞمفِ  ُيَّم٤مر َٓ  اًمٜمَّ  قَمَجْزَٟم٤م إَِذا إِ

ـْ  طََم٤مِدي٨م سَملْم  َواجْلَْٛمع اًمت٠َّْمِويؾ قَم ْٕ ء ُهٜم٤َم َوًَمْٞمَس ، اًمت٤َّمِريخ َوقَمِٚمْٛمٜم٤َم ا ـْ  َرْ  ُِم

 (( اهـ.َذًمَِؽ 

ٜمد اًمٙمالم قمـ طمدي٨م أٟمس وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح اًم٤ٌمري( قم

نُ  يَم٤منَ ريض اهلل قمٜمف: )) نَ  إَِذا اعْم١َُمذن ـْ  َٟم٤مٌس  ىَم٤ممَ  َأذَّ ِلن  َأْصَح٤مِب  ُِم صغم اهلل  اًمٜمٌَّ

ٌَْتِدُرونَ قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  َقاِرَي  َي ًَّ ُرَج  طَمتَّك اًم ِلُّ  خَيْ صغم اهلل قمٚمٞمف  اًمٜمٌَّ

يمْ  ُيَّمٚمُّقنَ  يَمَذًمَِؽ  َوُهؿْ وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ٌَْؾ  َٕمَتلْمِ اًمرَّ ْ  ،اعْمَْٖمِرِب  ىَم ـْ  َومَل  سَملْمَ  َيُٙم

ََذانِ  ْٕ ىَم٤مَُم٦مِ  ا ءٌ  َواإْلِ  فم٤مهره قمغم اًم٤ٌمب طمدي٨م اًمٕمٚمامء سمٕمض ومحؾ((: ))َرْ

 أذاٟملم يمؾ )سملم ىمقًمف: قمٛمقم أن قمغم رء سمٞمٜمٝمام يٙمـ ومل ىمقًمف دل وم٘م٤مل

 ايم٤مٟمق سمؾ سمٞمٜمٝمام: يّمٚمقن يٙمقٟمقا مل وم٢مَنؿ اعمٖمرب: سمٖمػم خمّمقص صالة(..

 ُم٤م ذًمؽ وي١ميد ىم٤مل: ومراهمف، ُمع ويٗمرهمقن إذان أصمٜم٤مء ذم اًمّمالة ذم ينمقمقن

 ُمثؾ أسمٞمف قمـ سمريده سمـ اهلل قمٌد قمـ اهلل قمٌٞمد سمـ طمٞم٤من ـمريؼ ُمـ اًمٌزار رواه

                                                 

 (.6/85ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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 ُمع )ويٗمرهمقن ىمقًمف: وذم أهـ اعمٖمرب. إٓ آظمره: ذم وزاد إول، احلدي٨م

 ذم ذوقمٝمؿ ُمـ زميٚم وٓ ي٘متْمٞمف، ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس ٕٟمف ٟمٔمر: ومراهمف(

 ومِم٤مذة: واًمتحت٤مٟمٞم٦م.. اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح وهق طَمٞم٤َّمن رواي٦م وأُم٤م ذًمؽ، إذان أصمٜم٤مء

 أصح٤مب ُمـ احلٗم٤مظ ظم٤مًمػ ًمٙمٜمف وهمػمه.. اًمٌزار قمٜمد صدوىم٤مً  يم٤من وأن ٕٟمف

 قمٜمد ـمرىمف سمٕمض ذم وىمع وىمد وُمتٜمف، احلدي٨م إؾمٜم٤مد ذم سمريدة سمـ اهلل قمٌد

 يم٤من ومٚمق اعمٖمرب، صالة ٌؾىم ريمٕمتلم يّمكم سمريدة ويم٤من اإلؾمامقمٞمكم:

 ذم اجلقزي سمـ ٟم٘مؾ وىمد روايتف، سمريدة خي٤مًمػ مل حمٗمقفم٤ًم.. آؾمتثٜم٤مء

َب  أٟمف ساًمٗماّل  قمـ اعمقوققم٤مت  وهمػمه: اًم٘مرـمٌل وىم٤مل اعمذيمقر، طمٞم٤مٟم٤مً  يَمذَّ

 أُمرا يم٤من اعمٖمرب صالة وىمٌؾ اعمٖمرب، سمٕمد اًمريمٕمتلم أن أٟمس طمدي٨م فم٤مهر

 سمف، وقمٛمٚمقا قمٚمٞمف، أصح٤مسمفو ؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف  اًمٜمٌل أىمر

 ىمقًمف أصٚمف ويم٠من آؾمتح٤ٌمب، قمغم يدل وهذا إًمٞمف، يًتٌ٘مقن يم٤مٟمقا طمتك

صغم  يمقٟمف وأُم٤م صالة( أذاٟملم يمؾ )سملم :صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف و ؾمٚمؿ 

 يدل سمؾ آؾمتح٤ٌمب: يٜمٗمك ومال يّمٚمٝمام.. ملاهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف و ؾمٚمؿ 

 وإؾمح٤مق أمحد ذه٥م اؾمتح٤ٌمهبام إممو اًمرواشم٥م، ُمـ ًمٞمًت٤م أَنام قمغم

 قمغم يّمٚمٞمٝمام أطمدا رأي٧م ُم٤م ىم٤مل: قمٛمر سمـ قمـ وروي احلدي٨م، وأصح٤مب

 إرسمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء وقمـ ،صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف و ؾمٚمؿ  اًمٜمٌل قمٝمد

 واًمِم٤مومٕمل، ُم٤مًمؽ ىمقل وهق يّمٚمقَنام، ٓ يم٤مٟمقا أَنؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وْج٤مقم٦م
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 َنك طمٞم٨م إُمر أول ذم ذًمؽ يم٤من امإٟم وم٘م٤مل: ٟمًخٝمام، اعم٤مًمٙمٞم٦م سمٕمض وادَّقمك

 اجلقاز، وىم٧م سمذًمؽ هلؿ ومٌلّم  اًمِمٛمس، شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ

 قمغم اعمقافم٦ٌم اؾمتٛمرت ومٚمق وىمتٝم٤م، أول ذم اعمٖمرب إمم اعم٤ٌمدرة إمم ٟمدب صمؿ

 وشمٕم٘م٥م وىمتٝم٤م، أول إدراك خم٤مًمٗم٦م إمم ذريٕم٦م ذًمؽ ًمٙم٤من سمٖمػمه٤م.. آؿمتٖم٤مل

 ُمـ داود أسمق رواه قمٛمر سمـ قمـ واعمٜم٘مقل ٞمٝم٤م،قمٚم دًمٞمؾ ٓ اًمٜمًخ دقمقى سم٠من

 قمـ واعمٜم٘مقل ٟمٗمٞمف، قمغم ُم٘مدُم٦م اعمثٌت٦م أٟمس ورواي٦م قمٜمف، وسؤـم٤م ـمريؼ

 قمٜمٝمؿ، اًمٜمخٕمل إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـ وهمػمه ٟمٍم سمـ حمٛمد رواه إرسمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء

 وؾمٞم٠ميت اًمٙمراه٦م، وٓ اًمٜمًخ قمغم دًمٞمؾ ومٞمف يٙمـ مل صم٧ٌم.. وًمق ُمٜم٘مٓمع، وهق

 وم٘م٤مل: اعمٖمرب، ىمٌؾ اًمريمٕمتلم قمـ ؾمئؾ قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم نأ اًمتٓمقع أسمقاب ذم

 ومام ًمف: ىمٞمؾ وؾمٚمؿ، وآًمف وصحٌف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمٝمد قمغم ٟمٗمٕمٚمٝمام يمٜم٤م

 حمٛمد روى وىمد اًمِمٖمؾ، ُمٜمٕمف أيْم٤م همػمه ومٚمٕمؾ اًمِمٖمؾ، ىم٤مل: أن؟ يٛمٜمٕمؽ

 أيب سمـ وؾمٕمد قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ىمقي٦م ـمرق ُمـ وهمػمه ٟمٍم سمـ

 يم٤مٟمقا أَنؿ وهمػمهؿ ُمقؾمك وأيب اًمدرداء وأيب يمٕم٥م سمـ وأيب وىم٤مص

 ومل اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ اًمٕمريب: سمـ سمٙمر أيب ىمقل وأُم٤م قمٚمٞمٝمام، يقافمٌقن

 ُمـ ْج٤مقم٦م قمـ رويٜم٤م وىمد ٟمٍم: سمـ حمٛمد سم٘مقل ومٛمردود سمٕمدهؿ.. أطمد يٗمٕمٚمٝم٤م

 ذًمؽ أظمرج صمؿ اعمٖمرب، ىمٌؾ اًمريمٕمتلم يّمٚمقن يم٤مٟمقا أَنؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م

 سمـ وُيٞمك سمريدة سمـ اهلل وقمٌد ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ةُمتٕمدد سم٠مؾم٤مٟمٞمد

 ـمريؼ وُمـ ُم٤مًمؽ، سمـ وقمراك اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد سمـ وقم٤مُمر وإقمرج قم٘مٞمؾ
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 وقمـ هبام، اهلل أراد عمـ واهلل طمًٜمتلم وم٘م٤مل: قمٜمٝمام، ؾمئؾ أٟمف اًمٌٍمي احلًـ

 يمعير أن اعم١مذن أذن إذا ُم١مُمـ يمؾ قمغم طمؼ ي٘مقل: يم٤من أٟمف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد

 رضمحف وضمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م وقمٜمد سم٤مؾمتح٤ٌمهبام، آظمر ىمقل ُم٤مًمؽ وقمـ ريمٕمتلم،

 إمم ي١مدي ومٕمٚمٝمام ىم٤مل إن ُمـ ىمقل ُمًٚمؿ: ذح ذم وىم٤مل شمٌٕمف، وُمـ اًمٜمقوي

 ومزُمٜمٝمام ذًمؽ وُمع ًمٚمًٜم٦م، ُمٜم٤مسمذ وم٤مؾمد ظمٞم٤مل وىمتٝم٤م أول قمـ اعمٖمرب شم٠مظمػم

 رؿمدي إدًم٦م وجمٛمقع ىمٚم٧م: وىمتٝم٤م، أول قمـ اًمّمالة سمف شمت٠مظمر ٓ يًػم زُمـ

 اًمٜمدب ذم واحلٙمٛم٦م ىمٞمؾ: اًمٗمجر، ريمٕمتل ذم يمام ختٗمٞمٗمٝمام اؾمتح٤ٌمب إمم

 ويمٚمام يرد، ٓ واإلىم٤مُم٦م إذان سملم اًمدقم٤مء ٕن اًمدقم٤مء: إضم٤مسم٦م رضم٤مء إًمٞمٝمام..

 (( اهـ.أيمثر ومٞمف اًمٕم٤ٌمدة صمقاب يم٤من أذف.. اًمقىم٧م يم٤من

وٓ وهلذا اخل٤مًمػ ذم هذه اًمًٜم٦م يم٤من اإلُم٤مم احلداد ي٘مقل: ٓ ٟم٠مُمر هب٤م، 

 ٟمٜمٝمك قمٜمٝم٤م.

 احلديح: فوائد 

اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمرواشم٥م واًمًٜمـ اًمقاردة قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  .1

 وصحٌف وؾمٚمؿ.

 رومع اًمتقهؿ سم٠من ٓ صالة سمٕمد إذان اًمتل أذن هل٤م. .2

 اؾمتح٤ٌمب ىمٌٚمٞم٦م اعمٖمرب وختٗمٞمٗمٝم٤م. .3

                                                 

 (.123-2/122ومتح اًم٤ٌمري ) (1)
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 احلديح التاضع

 صمى اهلل عميْ وآلْ وصحبْ وضمي الصالة عمى الٍيب

ـَْبِخقُل هلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))ىم٤مل صغم ا  َؽَؾمْ  ِطـَْدهُ  ُذؿِْرُت  َمنْ  ا

 (( طمدي٨م صحٞمح رواه أمحد.َطَظَّ  ُيَصلِّ 

 :غسح احلديح 

ـَْبِخقُل ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ((، أي: اًمِمحٞمح ا

 اعمٛمًؽ قمـ اًمٌذل سمام ي٘مدر قمٚمٞمف.

، ومخرج سمف ُمـ ذيمر قمٜمده اًمٜمٌل ((، أي: ؾمٛمع ذيمريِطـَْدهُ  ُذؿِْرُت  َمنْ ))

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ومل يًٛمع، سمدًمٞمؾ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

(( واًمٚمٗمظ ذم ُمًٜمد أمحد إٟمام هق: َطَظَّ  ُيَصلِّ  َؽَؾمْ وصحٌف وؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ: ))

ْ  صُمؿَّ )) ((، أي: سمٕمد ؾمامع ذيمري واؾمٛمل أو رء ُمـ ؿمامئكم، ومٝمذا قَمكَمَّ  ُيَّمؾن  مَل

ي يقصػ سم٤مًمٌخؾ: ٕٟمف ؾمٛمع اؾمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف اًمذ

وؾمٚمؿ صمؿ مل يّمؾن قمٚمٞمف، وُمٕمٜمك أٟمف سمخٞمؾ أي: سمخؾ قمغم ٟمٗمًف سم٤مٕضمر 

واًمثقاب، ومال يتقهؿ ُمـ هذا احلدي٨م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف 

وؾمٚمؿ حمت٤مج إمم صالشمٜم٤م، سمؾ شم٤مرك اًمّمالة قمٚمٞمف حمروم ُمـ آضمر وُمـ 

ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، وم٘مد ىم٤مل ًمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف اًم٘مرب 

 ذِم  ةً اَل َص  كَمَّ قمَ  ؿْ يمُ رُ ثَ يمْ أَ  ٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ  مَ قْ يَ  يِب  ؿْ يمُ َٓ وْ أَ  نَّ إِ وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))
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 نَّ إِ (( أظمرضمف أسمق يٕمغم واًمٌزار، وذم رواي٦م قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل واًمديٚمٛمل: ))٤مٞمَ ٟمْ اًمدُّ 

 ((.٤مٞمَ ٟمْ اًمدُّ  ذِم  ةً اَل َص  كَمَّ قمَ  ؿْ يمُ رُ ثَ يمْ أَ  ـٍ ـمِ قْ ُمَ  ؾن يمُ  ذِم  ٦مِ ٤مُمَ ٞمَ اًم٘مِ  مَ قْ يَ  ْك ٜمن ُمِ  ؿْ ٙمُ سمَ رَ ىمْ أَ 

 :فائدة 

 وؾمٚمؿ؟  وصحٌف وآًمفاًمّمالة قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف  هؾ دم٥ُم 

واًمِمٞمخ  ((٤مجاًمٜمجؿ اًمقهّ ))ُمػمي ذم هٜم٤مك َخ٦ًم أىمقال ذيمره٤م اإلُم٤مم اًمدُّ 

 وهل:  ((اعمٖمٜمل))اًمنمسمٞمٜمل ذم 

واظمت٤مره اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم اًمتِمّٝمد إظمػم الة، أطمده٤م: دم٥م ذم يمؾ ص

 ُمـ اًمّمالة.

 .صم٤مٟمٞمٝم٤م: ٓ دم٥م سمٕمد اإلؾمالم إٓ ُمرة

ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م، واًمٚمخٛمل ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، واظمت٤مره احلٚمٞمٛمل رَ يمِ صم٤مًمثٝم٤م: يمٚمام ذُ 

 ُمـ احلٜمٗمٞم٦م، واسمـ سمٓم٦م ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م.واًمّمح٤موي 

 . راسمٕمٝم٤م: ذم يمؾ جمٚمسٍ 

وؾمـٚمؿ:  وآًمـف وآظمره، ًم٘مقًمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـفدقم٤مء  ؾن يمُ  لِ ظم٤مُمًٝم٤م: ذم أوّ 

ــٕمَ  دَمْ َٓ )) ــ يمَ قيِن ُٚم ــرّ اًم ِح دَ َ٘م ــٕمَ ، اضْم ٥ِم ايِم ــدُّ  لِ  أوّ  ذِم قيِن ُٚم  اًم
ِ
ــ وَ ذِم ، وَ قم٤مء  ذِم ، وَ فِ ٓمِ ؾَم

 .اًمٓمؼماين قمـ ؾمٞمدٟم٤م ضم٤مسمر، واًمٌزار أظمرضمف ((هِ رِ آظِم 
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 احلديح: فوائد 

 إدب ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ. .1

 ٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ًمٚمّمالة قمٚمٞمف.اؾمتح٘م٤مق احلٌ .2

 أن اعمٜمتٗمع سم٤مًمّمالة هق اعمّمكم ٟمٗمًف. .3
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 احلديح العاغس

 التادسأواٌة فطن 

اُدوُ   اْْلَِماعُ  اـتَّااِجرُ ىم٤مل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وصـحٌف وؾمـٚمؿ: ))  اـصَّ

َفَداءِ  َمعَ  اْدُْسؾِمُ  ـِْؼَقاَمةِ  َيْومَ  اـش   .٨م صحٞمح رواه اًمؽمُمذي، واحل٤ميمؿ(( طمديا

 :غسح احلديح 

((، وهــق اًمــذي اـتَّاااِجرُ ىمقًمــف صــغم اهلل قمٚمٞمــف وآًمــف وصــحٌف وؾمــٚمؿ: ))

 يامرس اًمتج٤مرة، وهل: شم٘مٚمٞم٥م اعم٤مل سمٖمرض اًمرسمح.

 ((، أي: اعمقصمقق ُمٜمف اًمذي ُيريمـ إًمٞمف.اْْلَِمعُ ))

ُدوُ  ))  ىم٤مم سمام إظم٤ٌمره ٟمحق ُمـ اًمٌٞمع سم٠مطمٙم٤مم يتٕمٚمؼ مم٤م سمف خيؼم ومٞمام ((اـصَّ

 .ذًمؽ وهمػم ،ومٞمف قمٞم٥م وُمـ ،قمٚمٞمف

 وإُملم ٓ يٙمقن إٓ صدوىم٤ًم، ًمٙمٜمف ْجع سمٞمٜمٝمام ًمٚمت٠ميمٞمد.

((، وهق ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل صغم اْدُْسؾِمُ ))

 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.

َفَداءِ  َمعَ )) ـِْؼَقاَمةِ  َيْومَ  اـش  ، وهق ُمـ ُم٤مت ذم ((، واًمِمٝمداء ْجع ؿمٝمٞمدا

 ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م.
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 ُمـ قمٚمٞمف اعمتٗمؼ درضم٦م يٌٚمغ مل وإن احلدي٨م هذا: اسمـ اًمٕمريب ىم٤مل

 واًمٜمّمح سم٤محلؼ، واًمِمٝم٤مدة اًمّمدق ْجع ٕٟمف صحٞمح: ُمٕمٜم٤مه وم٢من اًمّمحٞمح

 اًمتج٤مر ذم يٜم٤مىمْمف وٓ اًمرؾمقل، ىمٌٞمؾ ُمـ إًمٞمف اعمتقضمف إُمر واُمتث٤مل ًمٚمخٚمؼ،

 اخلؼم، هذا سم٘مريٜم٦م واحلرص واًمري٤مء اًمٗمجقر أهؾ ًمذم حمؾ ٕٟمف عم٤مر،ا اخلؼم ذم

 اًمًٚمػ يم٤من وهلذا ُمٓمٚمقب: حمٌقب وم٤مإلدم٤مر واًمدي٤مٟم٦م.. إُم٤مٟم٦م حتري ُمع أُم٤م

 ي٠ميمؾ ُم٤م أول يم٤من أطمديمؿ.. اطمت٤مج إذا زُم٤من ذم وم٢مٟمٙمؿ ادمروا،: ي٘مقًمقن

 سمديٜمف. اهـ.

ًمّم٤مدق ذم دم٤مرشمف، وىمد وردت إظم٤ٌمر اًمداًم٦م قمغم رومع ُم٘م٤مم اًمت٤مضمر ا

ُدوُق  اًمت٤َّمضِمرُ ومٛمٜمٝم٤م ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) َُِملمُ  اًمّمَّ ْٕ  ا

ِٞمنلمَ  َُمعَ  يِ٘ملمَ  اًمٜمٌَّ دن   َواًمّمن
ِ
َٝمَداء (( أظمرضمف اًمؽمُمذي، وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف َواًمِمُّ

ُدوُق  اًمت٤َّمضِمرُ وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) َٝمْٞمدِ  سمَِٛمٜمِْزًَم٦مِ  اًمّمَّ  َيْقمَ  شَمَٕم٤ممَم  هللِا قَمٜمْدَ  اًمِمَّ

(( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

ـْ  َأْوُل )) ُدوُق  اًمت٤َّمضِمرُ  اجلَٜم٦َّمَ  َيْدظُمؾِ  َُم (( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وىمقًمف صغم اًمّمَّ

ُدوُق  اًمت٤َّمضِمرُ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ٧َم  اًمّمَّ  ْقمَ يَ  اًْمَٕمْرشِ  فمِؾن  حَتْ

(( أظمرضمف اًمديٚمٛمل، وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

ُدوُق  اًمت٤َّمضِمرُ )) ـْ  ُُيَْج٥ُم  َٓ  اًمّمَّ  (( أظمرضمف اًمديٚمٛمل.اجلَٜم٦َّمِ  َأسْمَقاِب  ُِم
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 احلديح: فوائد 

 ومْمؾ إُم٤مٟم٦م واًمّمدق قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم. .1

هلل ذم أن اًمت٤مضمر اًمذي يّمدق ذم دم٤مرشمف ويتٕم٤مُمؾ سم٤مُٕم٤مٟم٦م ي٤ٌمرك ا .2

 دم٤مرشمف، ويٗمقز يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٛمٜم٤مزل اًمِمٝمداء واًمّمدي٘ملم.

 احل٨م قمغم اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ذم ْجٞمع إُمقر وذم اًمتج٤مرة سم٤مٕظمص. .3
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 احلديح احلادي عػس

 الصالة قبوه حذبأضباب 

 َؽْوَ   َصََلُُتُمْ  ُتْرَؽعُ  َل  َثََلَثةٌ ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ا: ُرُءوِسِفمْ   َطَؾْقَفا َوَزْوُجَفا َباَتْت  َواْمَرَأةٌ  َؿاِرُهوَن، ـَهُ  َوُهمْ  َؾْوًما َأمَّ  َرُجٌل  ِشْزً

 (( طمدي٨م طمًـ رواه اسمـ ُم٤مضمف.ُمَتَصاِرَمانِ  َوَأَخَوانِ  َساِخٌط،

 :غسح احلديح 

((: أراد ذيمر ه١مٓء َثََلَثةٌ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 إصٜم٤مف، ومل يٙمـ ُمراده احلٍم. :أيصم٦م اًمثال

ا ُرُءوِسِفمْ  َؽْوَ   َصََلُُتُمْ  ُتْرَؽعُ  َل )) ((، يمٜم٤مي٦م قمغم قمدم ىمٌقهل٤م: سمؾ ِشْزً

 .اإلهب٤مم ـمرف إمم اخلٜمٍم ـمرف ُمـ سم٤مًمٙمن شمٌ٘مك ُمٕمٚم٘م٦م،  واًمِمؼم

((، أي: َؿاِرُهونَ  ـَهُ  َوُهمْ ((، أي: صغم هبؿ إُم٤مُم٤ًم، ))َؾْوًما َأمَّ  َرُجٌل ))

 يذم عم٤ميمثرهؿ، وٓ يِمؽمط يمٚمٝمؿ، وإٟمام يٙمقن يمذًمؽ ًمق يم٤مٟم٧م يمراهٞمتٝمؿ ًمف أ

 ُمـ هبٞمئ٦م وإظمالل ،ظم٨ٌم قمـ حترز ذم وشم٤ًمهؾ ،وسمدقم٦م ،يمٗمًؼ ذقم٤م

 .ومً٘م٦م ٟمحق وقمنمة ،ُمذُمقُم٦م طمروم٦م وشمٕم٤مـمل ،اًمّمالة هٞمئ٤مت

 ؾمقء ًمٜمحق((، أي: هم٤مو٥م: َساِخطٌ  َطَؾْقَفا َوَزْوُجَفا َباَتْت  َواْمَرَأةٌ ))

 أو وضمقسم٤مً  ذقم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م اعمتقضمٝم٦م طم٘مقىمف ُمـ طم٘م٤مً  قمٚمٞمف ًمتٗمقيتٝم٤م وأ ،ظمٚم٘مٝم٤م

 ُمـ همػم قمذر. ٟمدسم٤مً 
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((، أي: ُمتٝم٤مضمران ُمَتَصاِرَمانِ )) ديـ أو ٟم٥ًم (( ُمـَوَأَخَوانِ ))

ُمت٘م٤مـمٕم٤من، وًمٞمس ذًمؽ اهلجران ُمـ أضمؾ اهلل ورؾمقًمف، أُم٤م اهلجران ُمـ أضمؾ 

، وأس قمغم اهلل ورؾمقًمف.. ومٝمق ُمٓمٚمقب، يم٠من شمٕمدى طمد ُمـ طمدود اهلل

ذًمؽ، ومٞمٜمٌٖمل هجره طمتك يٜمزضمر، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف 

ياَمنِ  َى قمرُ  ُؼ صمَ وْ أَ وؾمٚمؿ:)) ْ قَ اعمُ  اإْلِ َٓ  ،اهللِ ذِم  ٥مُّ احلُ وَ  ،اهللِ  ذِم  اةُ دَ ٤مٕمَ اعمُ وَ  ،اهللِ ذِم  ةُ ا

 قُمَرى َأْوؾَمطَ  إِنَّ أظمرضمف اًمٓمؼماين، وقمٜمد أمحد: )) ((ؾَّ ضَم وَ زَّ قمَ  اهللِ ذِم  ُض ٖمْ اًمٌُ وَ 

ياَمنِ  ٌِْٖمَض وَ اهللِ  ذِم  حُت٥ِمَّ  َأنْ  اإْلِ  .((اهللِ ذِم  شُم

 أقمؿ :وأظمقان: اًمٓمٞمٌل ىم٤ملىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي ذم )ومٞمض اًم٘مدير(: ))

 ومقق ُمًٚمام يّم٤مرم أن عمًٚمؿ ُيؾ وٓ)) :ورد عم٤م :اًمديـ أو اًمٜم٥ًم ضمٝم٦م ُمـ

 أن ىمٌٚمف وُم٤م وومٞمف :اًمٕمراىمل اًمزيـ ىم٤مل ،ُمٙم٤معمتف وي٘مٓمع هيجره :أي ((،صمالث

 ًمٙمـ :اًمٙم٤ٌمئر ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ؾم٤مظمٓم٤مً  ٝم٤مزوضم يٌٞم٧م طمتك ًمزوضمٝم٤م اعمرأة إهمْم٤مب

 (( اهـ.سمحؼ قمٚمٞمٝم٤م همْمٌف يم٤من إذا

 احلديح: فوائد 

 احل٨م قمغم آسمتٕم٤مد قمـ اعمٕم٤ميص واحلرام، ويمؾ ُم٤م ُيذم ذقم٤ًم. .1

وضمقب ـم٤مقم٦م اًمزوضم٦م ًمزوضمٝم٤م ذم همػم اعمٕمّمٞم٦م أُم٤م ومٞمٝم٤م ومال ـم٤مقم٦م  .2

ف عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ، وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌ

                                                 

 (.4/237)ومٞمض اًم٘مدير  (1)
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ْٛمعُ وؾمٚمؿ: )) ًَّ   قَمغَم  َواًمٓم٤َّمقَم٦مُ  اًم
ِ
ِٚمؿِ  اعْمَْرء ًْ ْ  َُم٤م َويَمِرهَ  َأطَم٥مَّ  ومِٞماَم  اعْمُ  ُي١ْمَُمرْ  مَل

َٓ  قَمَٚمْٞمفِ  ؾَمْٛمعَ  وَماَل  سمَِٛمْٕمِّمَٞم٦ٍم.. ُأُِمرَ  وَم٢مِنْ  سمَِٛمْٕمِّمَٞم٦ٍم،  (( أظمرضمف اًمؽمُمذي.ـَم٤مقَم٦مَ  َو

 طمرُم٦م اًمت٘م٤مـمع واًمتٝم٤مضمر ذم همػم ذات اهلل شمٕم٤ممم، ووضمقب إظمقة .3

 واعمح٦ٌم سملم أهؾ اإليامن.

أن اعمٕم٤ميص وخم٤مًمٗم٦م أُمر اهلل شمٕم٤ممم ؾم٥ٌم ًمٖمْم٥م اهلل وقمدم ىمٌقل  .4

 أقمامل أصح٤مهب٤م.
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 احلديح الجاٌي عػس

 اجملالطة واالضتفادة

اءَ  َجاـُِسْواىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  ،اـُؽَزَ

ـُْعَؾَمءَ  َوَسائُِؾْوا  (( طمدي٨م صحٞمح رواه اًمٓمؼماين.احُلَؽَمءَ  َوَخْاـُِطْوا ،ا

 :غسح احلديح 

((: أُمر ُمٜمف صغم اهلل َجاـُِسْواىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ سم٤معمج٤مًم٦ًم وهل يمثرة احلْمقر واجلٚمقس ُمع 

اءَ ))  اًمِمٞمقخوهؿ : أن اعمراد هبؿ يم٤ٌمر اًمًـ اْلولُيتٛمؾ ُمٕمٜملم: و((، اـُؽَزَ

 ،سمآداهبؿ ًمتت٠مدسمقا :ظمٗمتٝمؿ وذه٧ٌم ،طمدهتؿ ؾمٙمٜم٧م وىمد ،اًمتج٤مرب هلؿ اًمذيـ

 صٖمر اًمديـ وإن ذم رشم٦ٌم ًمف ُمـ: أن اعمراد هبؿ اـثان، سم٠مظمالىمٝمؿ وشمتخٚم٘مقا

 ، وإول أىمرب.ؾمٜمف

 قمٚمؿ إمم اًمقراصم٦م قمٚمؿ ْجع ُمـ احل٤مل ويمٌػمىم٤مل ذم )ومٞمض اًم٘مدير(: ))

 اًمّم٤محللم جم٤مًم٦ًم: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل اإلهل٤مم، قمٚمؿ إزم إطمٙم٤مم وقمٚمؿ اًمدراؾم٦م،

 وؾمٞمٔمٝمر طم٤مًٓ، إصمر فمٝمقر يِمؽمط ٓ ًمٙمـ سمٞم٘ملم: ًمٚم٘مٚمقب اإليمًػم هل

 وآظمتّم٤مص، اًمتنميػ إو٤موم٦م سمّمحٌتٝمؿ وطمًٌؽ طملم، سمٕمد سمّمحٌتٝمؿ

 أن ظم٤مـمري اًمٜم٤مس: ىمقل وُمٜمف أهمٜمك، أراد.. إذا اًمقزم: زروق ىمقاقمد وذم

 ينع اًمٌداي٦م ذم وأيمثرهؿ: ىم٤مل ومٞمف، أٟم٤م ومٞمام إزم يٜمٔمر اهلل ًمٕمؾ سم٤مًمؽ قمغم أيمقن

 اًمٜمٝم٤مي٦م: ذم سمخالومف يٕمرض، سمام ٓؿمتٖم٤مهلؿ اًمقضمقد: ذم ُم٘م٤مصدهؿ أصمر
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 سمٛمج٤مًمًتٝمؿ واعم٠مُمقر: قمريب اسمـ اًمٕم٤مرف ىم٤مل شمٕم٤ممم، سم٤مهلل ىمٚمقهبؿ ٓؿمتٖم٤مل

 فمقاهرهؿ، ذم هب٤م اًم٘م٤مئٚمقن واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب اًمٕم٤مرومقن هؿ اًمِمٞمقخ ُمـ

 وي٘مقُمقن سمٕمٝمده، ويقومقن اهلل، طمدود يراقمقن ،سمقاـمٜمٝمؿ ذم هب٤م اعمتح٘م٘مقن

 ذم هلؿ ًمٞمس ُمـ أُم٤م اهلل، رَ يمِ ذُ  رؤوا.. إذا اًمذيـ وهؿ اًمنميٕم٦م، سمٛمراؾمؿ

 قمٚمٞمٝمؿ فمٝمر وًمق ُيّمحٌقن، وٓ أطمقاهلؿ، هلؿ ومٜمًٚمؿ اًمتحٗمظ.. ذًمؽ اًمٔم٤مهر

 ُمع أدسمف ؾمقء ُمع قمٚمٞمف يٕمقل ومال ئمٝمر، أن قمًك ُم٤م اًمٕمقائد ظمرق ُمـ

 ٟمٕمؿ:: سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل ظمالف، ومٞمف ؿمٞمخف؟ همػم جي٤مًمس أن ًمٚمٛمريد وهؾ اًمنمع،

: آظمرون وىم٤مل ذًمؽ، ومٚمف سمف.. ي٘متدى ممـ أظمر اًمِمٞمخ أن ًمٚمٛمريد فمٝمر إذا

 زوضملم، سملم واعمرأة اًمنمائع، خمتٚمٗمل رؾمقًملم سملم اعمٙمٚمػ يٙمقن ٓ يمام ٓ:

 اجلٛمع: ُمـ ُم٤مٟمع ومال اًمؼميم٦م.. صح٦ٌم يريد يم٤من وم٢من شمرسمٞم٦م، ُمريد يم٤من إذا وهذا

 (( اهـ.اًمٓمريؼ ذم رضمؾ ُمٜمف جيئ ٓ ًمٙمـ طمٙمٛمٝمؿ: حت٧م سًمٞم ٕٟمف

((، أي: اؾمتٗمنوا واؾمتٗمٝمٛمقا قمـ ُم٤م يٕمرض ًمٙمؿ ُمـ أُمقر َوَسائُِؾْوا))

 ديٜمٙمؿ ودٟمٞم٤ميمؿ.

ـُْعَؾَمءَ )) ((، أي: اًمٕم٤مرومقن سم٤محلالل واحلرام: وم٢من ًمٗمظ اًمٕمٚمامء إذا ا

ء اًمٕم٤مُمٚمقن، أـمٚمؼ.. وم٢مٟمام يراد سمف اًمٕم٤مرومقن سم٤محلالل واحلرام، وهؿ اًمٕمٚمام

وًمٞمحرص اًم٤ًمئؾ قمغم اًمٌح٨م قمـ اًمٕمٚمامء اعمخٚمّمقن، اًمذيـ ٓ ي٘مقًمقن إٓ 

                                                 

 (.4/268ومٞمض اًم٘مدير ) (1)
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 ُمـ ومٝمق اعم٘مررة سم٤مًمّمٗم٦م يم٤من وُمـُمـ أضمؾ اهلل، وًمٞمس هلؿ ـمٛمع ذم اًمدٟمٞم٤م، 

 وي٤ًمئؾ وآطمؽمام سم٤مًمتقىمػم جي٤مًمس أن ومٞمج٥م أواٟمف وقمٚمامء زُم٤مٟمف يمؼماء

 .اخلقاـمر وُمراىم٦ٌم اجلقارح وذم واإلقمٔم٤مم سم٤مًمتٌجٞمؾ

((، أي: اظمتٚمٓمقا هبؿ ومٖمل يمؾ وىم٧م، طمتك شمٕمٚمٛمقن هم٤مًم٥م َوَخْاـُِطْوا))

 أومٕم٤مهلؿ وأىمقاهلؿ.

 ذم اعمّمٞمٌقن((: وهؿ اًمٕم٤معمقن سم٤مٕؿمٞم٤مء قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م، ومٝمؿ احُلَؽَمءَ ))

 هتذي٥م ُمداظمٚمتٝمؿ ومٗمل ،أطمقاهلؿ ذم اعمح٤مومٔمقن ،ٕومٕم٤مهلؿ اعمت٘مٜمقن ،أىمقاهلؿ

 .ًمألظمالق

 :ْتٍبي 

 ،اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٕمٚمؿ شم٘مديؿ إجي٤مب قمغم شمٜمٌٞمف اًمٕمٚمامء ٦مُم٤ًمئٚم قمغم ذم اًمٜمص

 :ىم٤مل ومٙم٠مٟمف ،اًمزوال دار ُمـ اًمؽمطم٤مل إمم اًم١ًمال سمٛمالزُم٦م إيذاٟم٤م يقىم٧م ومل

 .أسمداً  ُمتٕمٚمام يمـ

 :فائدة 

 احلٙمامء وجم٤مًم٦ًم اًمثقاب، ذم شمرهمٌؽ اًمٕمٚمامء ىم٤مل سمٕمض احلٙمامء: جم٤مًم٦ًم

 قمدا ومٞمام شمزهدك اًمٙمؼماء وجم٤مًم٦ًم اًمذم، قمـ وشمٌٕمدك احلٛمد، ُمـ شم٘مرسمؽ

 ومح٤مَضهؿ اًمدٟمٞم٤م.. أهؾ ضم٤مًم٧ًم إذا: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم، اًم٤ٌمري اهلل ومْمؾ

                                                 

 (.4/269اٟمٔمر:  ومٞمض اًم٘مدير ) (1)



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

71 
 

 أظمرة.. أهؾ أو أظمرة، وشمٕمٔمٞمؿ حت٘مػمه٤م ُمع سم٠ميدهيؿ قمام اهلٛم٦م سمرومع

 أو اًمٗمٜم٤مء، دار وحت٘مػم اًمٌ٘م٤مء، دار وشمٕمٔمٞمؿ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب سمققمظ ومح٤مَضهؿ

 اًمٕمٚمامء.. أو اًمٕمٗم٤مف،و إدب طمٗمظ ُمع اًمٕمدل أهؾ ومًٌػمة اعمٚمقك..

 اجلدال وقمدم اإلٟمّم٤مف ُمع اعمِمٝمقرة وإىمقال اًمّمحٞمح٦م وم٤ٌمًمرواي٤مت

 وي٘مٞمؿ ٕطمقاهلؿ، يِمٝمد ومٞمام اًمّمقومٞم٦م.. أو قمٚمٞمٝمؿ، اًمٕمٚمق طم٥م اعمٔمٝمر

 ومٞمام واًمٕم٤مروملم.. اًمٔم٤مهر، ىمٌؾ اًم٤ٌمـمـ أدب ُمع قمٚمٞمٝمؿ اعمٜمٙمر قمغم طمجتٝمؿ

 اعمزج، قمدم سمنمط اعمٕمروم٦م وضمقه ُمـ وضمف قمٜمدهؿ رء ًمٙمؾ وم٢من ؿمئ٧م،

 .إذار ُمـ ؾمٞمام إهار وطمٗمظ

 احلديح: فوائد 

احل٨م قمغم جم٤مًم٦ًم أهؾ اعمٕمروم٦م ُمـ يم٤ٌمر اًمًـ اًمذيـ ُمروا سمٙمثػم ُمـ  .1

 اًمتج٤مرب ذم احلٞم٤مة، وم٤ميمتًٌقا ُمـ ظمالهل٤م اًمٙمثػم ُمـ اخلؼمات.

اعم١مُمـ طمريص قمغم ُمٕمروم٦م أطم٤ميمؿ ديٜمف ودٟمٞم٤مه وئمٝمر ذًمؽ سمٙمثرة  .2

 إًمٞمٝمؿ ذم يمؾ يمٌػمة وصٖمػمة: ًمٞمٜمقروه.ؾم١مال أهؾ اًمٕمٚمؿ، واًمرضمقع 

 ُمالزُم٦م احلٙمامء ٓيمت٤ًمب احلٙمٛم٦م َنؿ: وم٢مٟمف ُمـ ضم٤مًمس ضم٤مٟمس. .3
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 احلديح الجالح عػس

 دّاد املػسكني

ؿِعَ  َجاِهُدواىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  اْدُْػِ

ـِْسـَتِؽُ  َوَأْكُػِسُؽمْ  بَِلْمَواـُِؽمْ   (( طمدي٨م صحٞمح رواه أمحد.مْ َوَأ

 :غسح احلديح 

((، ُمـ اعمج٤مهدة، َجاِهُدواىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

، اعمِم٘م٦موحتٛمؾ ُمٗم٤مقمٚم٦م ُمـ اجلٝمد ومتح٤م ووام وهق اإلسمالغ ذم اًمٓم٤مىم٦م وهل 

ًمٙمٜمف إذا أـمٚمؼ  :ويمؾ ُمـ أشمٕم٥م ٟمٗمًف ذم ذات اهلل وم٘مد ضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

 ، أي: ىمت٤مهلؿ.قمغم ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر ال ي٘مع إٓوم ..قمروم٤مً 

ؿِعَ )) ((: واعمنمك هق: ُمـ اختذ ُمع اهلل إًمف آظمر، واعم٤مرد هٜم٤م ُم٤م اْدُْػِ

وإٟمام ظمص أهؾ اًمنمك ًمٖمٚمٌتٝمؿ  يِمٛمؾ اخل٤مرضملم قمـ اإلؾمالم وهؿ اًمٙمٗم٤مر.

 .إذ ذاك

((، اي: سمام ُيت٤مضمف اعم٘م٤مشمؾ واعم٤ًمومر ًمٚم٘مت٤مل يم٤مًمًالح بَِلْمَواـُِؽمْ ))

، وًمق سم٤مًمٌمء اًمٞمًػم، وم٘مد ورد قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف واًمدواب واًمزاد

زَ  َمنْ وصحٌف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: ))  َوَمنْ  ،َؼَزا َؽَؼْد  ..اللَِّ َسبِقلِ  يِف  َؼاِزًيا َجفَّ

 (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.َؼَزا َؽَؼْد  ..بَِخْرٍ  َأْهؾِهِ  يِف  َخَؾَػهُ 

وشم٘مديؿ أرواطمٙمؿ، إن مل  ((: سم٤معمِم٤مريم٦م ذم اًم٘مت٤مل سمذواشمٙمؿ،َوَأْكُػِسُؽمْ ))

 يٙمقٟمقا ُمٕمذوريـ.



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

72 
 

ـِْسـَتُِؽمْ ))  ((، ذم ُمٕمٜم٤مه٤م صمالصم٦م اطمتامٓت:َوَأ

ِلَّ  نَّ : اهلج٤مء، سم٠من هيجقهؿ سم٤مًمِمٕمر أو اًمٜمثر، وي١ميد هذا أَ اْلول  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

٦مَ  َدظَمَؾ  َوؾَمٚمَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَٚمْٞمفِ اهللُ    قُمْٛمَرةِ  ذِم  َُمٙمَّ
ِ
ٌْدُ  اًْمَ٘مَْم٤مء ـُ اهللِ  َوقَم  سْم

 :َيُ٘مقُل  َوُهقَ  َيْٛمٌِم  َيَدْيفِ  سَملْمَ  َرَواطَم٦مَ 

ـــقا ـــ٤مرِ  سَمٜمـِــل ظَمٚمُّ ـْ  اًْمُٙمٗمَّ  ؾَمـــٌِٞمِٚمفِ  قَمـــ

 

ـــــْقمَ  ـــــ اًْمَٞم ـــــغَم  ِرسْمُٙمؿْ ـَْٟمْم ـــــفِ  قَم  شَمٜمِْزيِٚم

ـــ٤م  سًم ـــُؾ  ََضْ ـــ٤ممَ  ُيِزي ـْ  اهْلَ ـــ ـــفِ  قَم  َُمِ٘مٞمِٚم

  

ـْ  اخْلَِٚمٞمـــــَؾ  َوُيـــــْذِهُؾ   ظَمِٚمٞمِٚمـــــفِ  قَمـــــ

َوآًمِِف قَمَٚمْٞمِف اهللُ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقلِ  َيَدْي  سَملْمَ  َرَواطَم٦مَ  ـَ اسمْ  َي٤م :قُمَٛمرُ  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  

ْٕمرَ  شَمُ٘مقُل اهللِ  طَمَرمِ  َوذِم  ،َوؾَمٚمَّؿَ  َوَصْحٌِفِ  ِلُّ  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  ؟!اًمِمن  قَمَٚمْٞمفِ اهلُل  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

عُ  وَمَٚمِٝمَل  قُمَٛمُر، َي٤م قَمٜمْفُ  ظَمؾن )) :َوؾَمٚمَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  ـْ  ِٝمؿْ ومِٞم َأْهَ  َٟمْْمِح  ُِم

ٌْؾِ   (( أظمرضمف اًمؽمُمذي.اًمٜمَّ

: أٟمف يريد سمف طمضَّ اًمٜم٤مس قمغم اجلٝم٤مد، وشمرهمٞمٌٝمؿ ومٞمف، وسمٞم٤من اـثان

 ومْم٤مئٚمف هلؿ.

: سم٢مىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ ودقم٤مئٝمؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم، وسم٤مٕصقات قمٜمد اـثاـث

 اًمٚم٘م٤مء واًمزضمر، وٟمحقه ُمـ يمؾ ُم٤م ومٞمف ٟمٙم٤مي٦م ًمٚمٕمدو.

 احلديح: فوائد 

ضمٝم٤مد اعمنميملم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمذي سمٞمٜمف اًمٗم٘مٝم٤مء، ىم٤مل  سمٞم٤من وضمقب .1

َٝم٤مدُ  اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم )اعمٜمٝم٤مج(: ))يَم٤منَ  اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف  َرؾُمقلِ  قَمْٝمدِ  ذِم  اجْلِ

. َوىِمٞمَؾ  يِمَٗم٤مَي٦ٍم، وَمْرَض وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ   قَملْمٍ
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٤م ٤مرِ  سَمْٕمَدُه.. َوَأُمَّ نِ  وَمِٚمْٚمُٙمٗمَّ َٓ ٤م: طَم٤م  يِمَٗم٤مَي٦مٍ  وَمَٗمْرُض  ِدِهؿْ سمٌِاَِل  َيُٙمقُٟمقنَ  َأطَمُدمُهَ

ـْ  وَمَٕمَٚمفُ  إَذا ـْ  احْلََرُج  ؾَمَ٘مطَ  يِمَٗم٤مَي٦مٌ  ومِٞمِٝمؿْ  َُم ٤ٌَمىِملَم(( اهـ، وذيمر احل٤مل اًمث٤مين  قَم اًْم

وْمعُ  َأْهَٚمَٝم٤م وَمَٞمْٚمَزمُ  ..ًَمٜم٤َم سَمْٚمَدةً  َيْدظُمُٚمقنَ  وم٘م٤مل: ))اًمث٤َّميِن  ، اًمدَّ ـِ ـَ  وَم٢مِنْ  سم٤ِمعْمُْٛمِٙم  َأُْمَٙم

٥ٌم  ـُ  ٥َم َوضَم  ًمِِ٘مَت٤ملٍ  شَم٠َمهُّ ـٍ  َوَوًَمدٍ  وَمِ٘مػمٍ  قَمغَم  طَمتَّك اعْمُْٛمِٙم ٌْدٍ  َوَُمِدي  إْذٍن، سماَِل  َوقَم

طَ  سم٠َِمطْمَرارٍ  ُُمَ٘م٤مَوَُم٦مٌ  طَمَّمَٚم٧ْم  إنْ : َوىِمٞمَؾ  َّٓ  ؾَمٞمنِدِه، إْذنُ  ُاؿْمؽُمِ ـْ  َوإِ  َدوَمعَ  ىُمِّمدَ  وَمَٛم

ـْ  فِ  قَم ًِ ـِ  َٟمْٗم زَ ضَم  َوإِنْ  ىُمتَِؾ، َأظَمذَ  إنْ  َأٟمَّفُ  قَمِٚمؿَ  إنْ  سم٤ِمعمُْْٛمِٙم َْهَ  قَّ ْٕ ِٚمَؿ. َأنْ  وَمَٚمفُ  ا ًْ َت ًْ  َي

ـْ  ٤موَم٦مِ  ُدونَ  ُهقَ  َوَُم ًَ ـْ  ىَمٍْمٍ  َُم ٌَْٚمَدةِ  ُِم ـْ  يَم٠َمْهِٚمَٝم٤م، اًْم ٤موَم٦مِ  قَمغَم  َوَُم ًَ  َيْٚمَزُُمُٝمؿْ  اعْمَ

ْ  إنْ  اًْمِٙمَٗم٤مَي٦مِ  سمَِ٘مْدرِ  اعْمَُقاوَمَ٘م٦مُ  ـْ  َأْهُٚمَٝم٤م َيْٙمِػ  مَل  يَمَٗمْقا(( اهـ. َوإِنْ : ىِمٞمَؾ . َيِٚمٞمِٝمؿْ  َوَُم

أن اجلٝم٤مد ٓ ي٘متٍم قمغم اًمٜمٗمس وم٘مط، سمؾ اجلٝم٤مد سمٙمؾ ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف  .2

 اعمًٚمؿ ُمـ ٟمٗمس وُم٤مل وًم٤ًمن، ومٝمؿ ُمتٜمقع وٓ يٜمحٍم ذم ؿمٙمؾ واطمد.

واضم٥م اعمًٚمؿ أن جي٤مهد اقمداء اإلؾمالم قمغم ىمدر اعمًتٓم٤مع، وًمٙمـ  .3

 وومؼ اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م، وٓ يتٕمدى طمٙمؿ اًمنمع ذم اجلٝم٤مد.
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 السابع عػساحلديح 

 جتديد اإلمياُ

ُدوا إِيَمَكُؽمْ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  ،َجدِّ

ـََه إِلَّ اللَُّ  (( طمدي٨م صحٞمح رواه أمحد.َأْؿثُِروا ِمْن َؾْوِل َل إِ

 :غسح احلديح 

ُدوا إِيَمَكُؽمْ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ((، ًمٞمس َجدِّ

اًمرضمقع إزم اإليامن سمٕمد اًمردة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم: سمؾ اعمراد أن اإلٟم٤ًمن اعمراد 

ىمد شمْمٕمػ ُمراىمٌتف هلل شمٕم٤ممم سم٥ًٌم اٟمِمٖم٤مًمف سم٠مقمامل اًمدٟمٞم٤م وُم٤م يٕمرض ًمف ومٞمف، 

ومٝمق ُيت٤مج إمم دمديد شم٘مقيتٝم٤م، يمام أٟمف ىمد يٜم٘مص قمٜمده اإليامن سمٗمٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م، 

يص: وٕن اًمٜمٌل صغم اهلل ومٝمق ُيت٤مج إمم دمديد اًمزي٤مدة اًمتل وٕمػ سم٤معمٕم٤م

قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ يم٤من خي٤مـم٥م أصح٤مسمف هبذا اخلٓم٤مب، وٓ يقضمد 

قمغم فمٝمر إرض ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمـ هق إيامٟمف يم٢ميامَنؿ، ومتٌلم ًمٜم٤م أٟمف ًمٞمس 

 اعم٘مّمقد وم٘مد اإليامن سم٤مًمٙمٚمٞم٦م: إٟمام اًمٜم٘مص. 

 ًمٖم٦م: ُمٓمٚمؼ اًمتّمديؼ.واإليامن 

رورة، ـمم٤م قُمِٚمـؿ ُمــ اًمـديـ سم٤مًمْمـوذقم٤ًم: شمّمديؼ اًمٜمٌل ^ ومٞمام ضم٤مء سمف 

أي: قَمِٚمؿ سمف اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م، وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمرضمقع إمم اًمٜمّمـقص واًمٕمٚمـامء ذم 
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ومٝمؿ هذا اًمٕمٚمـؿ، يمٗمـرض اًمّمـالة واًمّمـٞم٤مم واًمزيمـ٤مة واحلـ٩م، وطمرُمـ٦م اًمزٟمـ٤م 

 وذب اخلٛمر.

ـََه إِلَّ اللَُّ)) يامن ذم اعمداوُم٦م قمٚمٞمٝم٤م دمدد اإل((، ٕن َأْؿثُِروا ِمْن َؾْوِل َل إِ

٤مئر يدريمٝم٤م أهؾ اًمٌّم وشمٗمتح ًمف أهاراً  ،وشمزيده ي٘مٞمٜم٤مً  ،وَتأله ٟمقراً  ،اًم٘مٚم٥م

وٓ يٜمٙمره٤م إٓ يمؾ ُمٚمحد ضم٤مئر، وسمتٙمراره٤م واإليمث٤مر ُمٜمٝم٤م يٌ٘مك اعم١مُمـ ذم 

ُمراىم٦ٌم رسمف وُمقٓه، ويزيد قمٜمده اإليامن سم٤مًمٓم٤مقم٦م: ٕن اإليامن يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م 

 ويٜم٘مص سم٤معمٕم٤ميص يمام أؾمٚمٗمٜم٤م.

 حلديح:ا فوائد 

 جي٥م قمغم اعم١مُمـ ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت واضمتٜم٤مب اعمٕم٤ميص واعمٝمٚمٙم٤مت. .1

يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يٙمقن طمريّم٤ًم قمغم إيامٟمف، ومال يٜم٘مّمف سم٤معمٕم٤ميص  .2

 واًمٌٕمد قمـ اهلل شمٕم٤ممم.

أن يٙمثر اعم١مُمـ ُمـ ذيمر اهلل واًمرضمقع إًمٞمف، ويمٚمام وٕمػ ووىمع ذم  .3

 ذٟم٥م.. رضمع إمم اهلل وضمدد إيامٟمف سم٘مقل ٓ إًمف إٓ اهلل.

 

              

                                                 

 (.417( و)127اٟمٔمر: ذح اًمّم٤موي قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد ) (1)
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 احلديح اخلاوظ عػس

 حب الدٌيا

ْكَقا ُحب  ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  رأُس  اـد 

 (( رواه اًمٌٞمٝم٘مل.َخطِقَئة ؿلِّ 

 :غسح احلديح 

ْكَقا ُحب  ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ((، وهل: يمؾ ُم٤م اـد 

ٝمؿ سم٠مَن٤م احلٞم٤مة احل٤مَضة اًمتل شمٙمقن ىمٌؾ أؿمٖمؾ قمـ اهلل شمٕم٤ممم، وقمرومٝم٤م سمٕمْم

 اًمدٟمٞم٤م: احلٙمٞمؿ ىم٤ملاًمؼمزخ، وطمٌٝم٤م هق ُمٞمالن اًم٘مٚم٥م إًمٞمٝم٤م، واًمرهم٦ٌم ومٞمٝم٤م، 

 سم٤مجلٌؾ قمٚمٞمٝم٤م وأطمٞمط ىم٤مف سمجٌؾ شمدويرا أروٝم٤م دورت اًمتل اًمدار هذه هل

إًمٞمؽ.  أدٟمٞم٧م َٕن٤م دٟمٞم٤م وؾمٛمٞم٧م أومم وهذه أظمرة وهل أظمرى دار وشمٚمؽ

 اهـ.

 أؾم٤مس وؾم٥ٌم. ((، أي:رأُس ))

((، أي: يمؾ خم٤مًمٗم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وهذا واوح َخطِقَئة ؿلِّ ))

سم٤مًمتجرسم٦م، ومال يٕميص اًمٕم٤ميص رسمف إٓ ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م، ومام ُمـ ُمٕمّمٞم٦م ذم 

اًمقضمقد إٓ وؾمٌٌٝم٤م طم٥م اًمدٟمٞم٤م، وم٤مًمِمٝمقة اًمتل َتٞمؾ سم٤مًمٙمثػم إمم اعمٕم٤ميص هل 

 سمِم٤مهد( ظمٓمٞمئ٦م يمؾ رأس اًمدٟمٞم٤م طم٥م)ُمـ اًمدٟمٞم٤م، ىم٤مل اإلُم٤مم اعمٜم٤موي: ))

 ؾمٞمام ،وسم٤مـمٜم٦م فم٤مهرة ظمٓمٞمئ٦م يمؾ إمم يدقمق طمٌٝم٤م وم٢من ،واعمِم٤مهدة اًمتجرسم٦م

                                                 

 (.4/641اٟمٔمر:  ومٞمض اًم٘مدير) (1)
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 سمتٚمؽ قمٚمٛمف قمـ طمٌٝم٤م قم٤مؿم٘مٝم٤م ومٞمًٙمر ،قمٚمٞمٝم٤م حتّمٞمٚمٝم٤م يتقىمػ ظمٓمٞمئ٦م

 ذم صمؿ ،اًمِمٌٝم٤مت ذم يقىمع وطمٌٝم٤م، واضمتٜم٤مهب٤م يمراهتٝم٤م وقمـ ،وىمٌحٝم٤م اخلٓمٞمئ٦م

 اعمٙمذسم٦م إُمؿ ْجٞمع سمؾ :اًمٙمٗمر ذم أوىمع وـم٤معم٤م ،اعمحرم ذم صمؿ ،اعمٙمروه

 اعمٕم٤ميص قمـ َنقا عم٤م اًمرؾمؾ وم٢من ،اًمدٟمٞم٤م طم٥م يمٗمرهؿ قمغم محٚمٝمؿ إٟمام ٕٟمٌٞم٤مئٝمؿ

 ومٙمؾ ،شمٙمذيٌٝمؿ طمٌٝم٤م قمغم محٚمٝمؿ ..اًمدٟمٞم٤م طم٥م هب٤م يٚمتٛمًقن يم٤مٟمقا اًمتل

 ؾمٌٌٝم٤م وم٢من ،إسمقيـ ظمٓمٞمئ٦م شمٜمًك وٓ ،اًمدٟمٞم٤م طم٥م أصٚمٝم٤م اًمٕم٤ممل ذم ظمٓمٞمئ٦م

 اًمري٤مؾم٦م طم٥م ؾمٌٌٝم٤م وم٢من ،إسمٚمٞمس ظمٓمٞمئ٦م شمٜمًك وٓ ،اًمدٟمٞم٤م ذم اخلٚمقد طم٥م

 هق ومحٌٝم٤م ،وضمٜمقدمه٤م وه٤مُم٤من ومرقمقن ويمٗمر ،اًمدٟمٞم٤م طم٥م ُمـ ذ هل اًمتل

 :ىمٞمؾ ؿَّ صمَ  وُمـ ،سم٠مهٚمٝم٤م اجلٜم٦م قمٛمر اًمذي هق وسمٖمْمٝم٤م ،سم٠مهٚمٝم٤م اًمٜم٤مر قمٛمر اًمذي

 قمًٙمر ذم إٓ ؾمٙمرهت٤م ُمـ يٗمؼ مل ..ُمٜمٝم٤م ذب ومٛمـ ،اًمِمٞمٓم٤من َخر اًمدٟمٞم٤م

 (( اهـ.ٟم٤مدُم٤مً  ظم٤مهاً  اعمقشمك

 :ْتٍبي 

 صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل ىمدىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم ذم )إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ(: ))

 ُي٥م مل وًمق " ظمٓمٞمئ٦م يمؾ رأس اًمدٟمٞم٤م طم٥م " وؾمٚمؿ وآًمف وصحٌف قمٚمٞمف اهلل

 وإسمدان اًم٘مٚمقب وهٚمٙم٧م ،اعمٕم٤ميش وسمٓمٚم٧م ،اًمٕم٤ممل هلٚمؽ اًمدٟمٞم٤م اًمٜم٤مس

 ،ُمٝمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م ٥مطم أن قمٚمؿ وؾمٚمؿ وآًمف وصحٌف قمٚمٞمف اهلل صغم أٟمف إٓ ْجٞمٕم٤ًم،

                                                 

 (.4/314ومٞمض اًم٘مدير ) (1)
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 ٓ اًمذيـ إىمٚملم ٓ إيمثريـ ىمٚمقب ُمـ احل٥م يٜمزع ٓ ُمٝمٚمٙم٤مً  يمقٟمف ذيمر وأن

 ،اخلٓمر ُمـ اًمدٟمٞم٤م طم٥م ذم ُم٤م وذيمر اًمٜمّمح يؽمك ومٚمؿ سمؽميمٝمؿ، اًمدٟمٞم٤م خترب

 اهلل ؾمٚمٓمٝم٤م اًمتل اعمٝمٚمٙم٦م سم٤مًمِمٝمقات ٟمٗمًف يؽمك أن ُمـ ظمقوم٤مً  ذيمره يؽمك ومل

ٿ  ٿ  ٿ  چ : شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ٤مً شمّمدي٘م ضمٝمٜمؿ إمم هب٤م ًمٞمًقىمٝمؿ قم٤ٌمده قمغم

ٿ               ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

 (( اهـ.  {١٦السجدة: } چڦ     

 احلديح: فوائد 

 ٓ ظمػم ذم طم٥م اًمدٟمٞم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، وأن حمٌتٝم٤م ؾم٥ٌم ًمٚمقىمع ذم اعمخ٤مًمٗم٤مت. .1

 اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م هق اؾم٤مس اًمٜمج٤مة ومٞمٝم٤م وُمٜمٝم٤م. .2

 دٟمٞم٤مه ُم٤م يتزود سمف ٔظمرشمف. أن اعم١مُمـ ي٠مظمذ ُمـ .3

 

 

 

              

                                                 

 (.3/113إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ) (1)
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ْت ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ـَُّة  ُحػَّ اجْلَ

ْت ، بِاْدََؽاِرهِ  َفَواِت  َوُحػَّ  .(( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ عمًٚمؿاــَّاُر بِاـشَّ

 :غسح احلديح 

ْت قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ىمقًمف صغم اهلل ـَّةُ  ُحػَّ : ُمـ أي((، اجْلَ

احلٗم٤مف وهق ُم٤م ُيٞمط سم٤مًمٌمء طمتك ٓ يتقصؾ إًمٞمف آ سمتخٓمٞمف، وم٤مجلٜم٦م ٓ 

ُمٜمٝم٤م آ سمؽمك  قواًمٜم٤مر ٓ يٜمج ،يتقصؾ إًمٞمٝم٤م آ سم٘مٓمع ُمٗم٤موز اعمٙم٤مره

٧ٌَْم ، وذم ًمٗمظ اًمٌخ٤مري: ))اًمِمٝمقات  ، أي: همٓمٞم٧م.ذم احل٤مًمتلم ((طُمِج

ُمر اعمٙمٚمػ سمٛمج٤مهدة ٟمٗمًف ومٞمف ومٕمال اعمراد سم٤معمٙم٤مره هٜم٤م ُم٤م أُ و(، اِرهِ بِاْدَؽَ )

وشمريم٤ًم يم٤مإلشمٞم٤من سم٤مًمٕم٤ٌمدات قمغم وضمٝمٝم٤م، واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، واضمتٜم٤مب اعمٜمٝمٞم٤مت 

ىمقًٓ وومٕماًل، وأـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اعمٙم٤مره عمِم٘متٝم٤م قمغم اًمٕم٤مُمؾ وصٕمقسمتٝم٤م قمٚمٞمف، وُمـ 

 ٞمٝم٤م.واًمتًٚمٞمؿ ُٕمر اهلل وم ،ْجٚمتٝم٤م اًمّمؼم قمغم اعمّمٞم٦ٌم

ْت ) َفَواِت  َوُحػَّ هل: ُم٤م يًتٚمذ ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م اًمِمٝمقات و ،(اــَّاُر بِاـشَّ

إُم٤م سم٤مٕص٤مًم٦م، وإُم٤م ًمٙمقن ومٕمٚمف يًتٚمزم شمرك رء  ،مم٤م ُمٜمع اًمنمع ُمـ شمٕم٤مـمٞمف

ُمـ اعم٠مُمقرات، ويٚمتحؼ سمذًمؽ اًمِمٌٝم٤مت وآيمث٤مر مم٤م أسمٞمح ظمِمٞم٦م أن يقىمع ذم 

 اعمحرم.



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

81 
 

ٓ يقصؾ إمم اجلٜم٦م آ  :)ومٙم٠مٟمف ىم٤مل(: )ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )اًمٗمتح

سم٤مرشمٙم٤مب اعمِم٘م٤مت اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٤معمٙمروه٤مت، وٓ إمم اًمٜم٤مر آ سمتٕم٤مـمل 

اًمِمٝمقات، ومه٤م حمجقسمت٤من، ومٛمـ هتؽ احلج٤مب.. اىمتحؿ، وُيتٛمؾ أن يٙمقن 

 هذا اخلؼم وإن يم٤من سمٚمٗمظ اخلؼم وم٤معمراد سمف اًمٜمٝمل(( اهـ.

َٓ إِنَّ ؾِمْٚمَٕم٦َم اهللِ ٞمف وؾمٚمؿ:))وذم هذا اعمٕمٜمك ي٘مقل احلٌٞم٥م صغم اهلل قمٚم َأ

َٓ إِنَّ ؾِمْٚمَٕم٦َم اهللِ اجْلَٜم٦َّمُ   (( اظمرضمف اًمؽمُمذي.هَم٤مًمَِٞم٦ٌم َأ

وهذا احلدي٨م اًمذي ٟمحـ سمّمدده يٕمد ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ اًمتل ُأشمٞمٝم٤م 

احلٌٞم٥م إقمٔمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، إذ ومٞمف سمديع سمالهمتف ذم ذم اًمِمٝمقات 

٦م وشمرهم٥م ومٞمٝم٤م، وذًمؽ سم٠مًمٗم٤مظ سمًٞمٓم٦م ذات اًمتل َتٞمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٜمٗمقس اًمٌنمي

 ُمٕم٤مين يمثػمة.

ـْ سَمِديع اًْمَٙماَلم َووَمِّمٞمحف  وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: ))ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚماَمء: َهَذا ُِم

تِل ُأوشمَِٞمَٝم٤م ـ، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  َوضَمَقاُِمٕمف اًمَّ ًَ ـْ اًمتَّْٛمثِٞمؾ احْلَ ُِم

 َّٓ َٓ ُيقَصؾ اجْلَٜم٦َّم إِ َٝمَقاِت، َويَمَذًمَِؽ  َوَُمْٕمٜم٤َمُه:  سم٤ِمْرشمَِٙم٤مِب اعْمََٙم٤مِره، َواًمٜم٤َّمر سم٤ِمًمِمَّ

َج٤مب َوَصَؾ إمَِم اعمَْْحُجقب، وَمَٝمْتؽ طِمَج٤مب  ـْ َهَتَؽ احْلِ ٤م حَمُْجقسَمَت٤مِن هِباَِم، وَمَٛم مُهَ

٤م اعمَْ  َٝمَقات، وَم٠َمُمَّ َٙم٤مِره اجْلَٜم٦َّم سم٤ِمىْمتَِح٤مِم اعْمََٙم٤مِره، َوَهْتؽ طِمَج٤مب اًمٜم٤َّمر سم٤ِمْرشمَِٙم٤مِب اًمِمَّ

ؼْم قَمغَم َُمَِم٤مىّمَٝم٤م،  ٦ٌَم قَمَٚمْٞمَٝم٤م، َواًمّمَّ ٤ٌَمَدات، َواعْمَُقافَم ضْمتَِٝم٤مد ذِم اًْمِٕم ِٓ وَمَٞمْدظُمؾ ومِٞمَٝم٤م ا
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ـْ  ؼْم قَم ٤من إمَِم اعْمُِزء َواًمّمَّ ًَ طْم َدىَم٦م َواإْلِ ْٚمؿ َواًمّمَّ َويَمْٔمؿ اًْمَٖمْٞمظ، َواًْمَٕمْٗمق َواحْلِ

٤م اًمِمَّ  َٝمَقات، َوَٟمْحق َذًمَِؽ.  َوَأُمَّ ٤َم اًمِمَّ تِل اًمٜم٤َّمر حَمُْٗمقوَم٦م هِب٤َم، وَم٤مًمٔم٤َّمِهر َأَنَّ َٝمَقات اًمَّ

٦ٌَم َواؾْمتِْٕماَمل  ضَْمٜمٌَِٞم٦َّم َواًْمِٖمٞم ْٕ َٟم٤م َواًمٜمََّٔمر إمَِم ا َُم٦م يَم٤مخْلَْٛمِر َواًمزن َٝمَقات اعْمَُحرَّ اًمِمَّ

٤ٌَمطَم٦م وَماَل شَمْدظُمؾ ذِم َهِذهِ  َٝمَقات اعْمُ ٤م اًمِمَّ ـْ ُيْٙمَره  اعْمَاَلِهل َوَٟمْحق َذًمَِؽ.  َوَأُمَّ ًَمِٙم

ـْ  َُم٦م، َأْو ُيَ٘مزن اًْمَ٘مْٚم٥م، َأْو َيِْمَٖمؾ قَم ّر إمَِم اعْمَُحرَّ يْمَث٤مر ُِمٜمَْٝم٤م خَم٤َموَم٦م َأْن جَيُ اإْلِ

ِف ومِٞمَٝم٤م َوَٟمْحق َذًمَِؽ((  ْ ْٟمَٞم٤م ًمِٚمٍمَّ قْمتِٜم٤َمء سمَِتْحِّمٞمِؾ اًمدُّ ِٓ اًمٓم٤َّمقَم٤مت َأْو ُُيِْقج إمَِم ا

   اهـ.

ُمـ اًمٙمالم اًمٌٚمٞمغ اًمذي اٟمتٝمك ذم اًمٌالهم٦م  وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل: ))هق

َن٤ميتف، وذًمؽ أٟمف ُمّثؾ اعمٙم٤مره سم٤محلٗم٤مف: أي ذم رواي٦م ُمًٚمؿ أشمٞم٦م، وسمٛمٕمٜم٤مه٤م 

احلج٤مب، وهق اًمدائر سم٤مًمٌمء اعمحٞمط سمف اًمذي ٓ يتقصؾ إمم ذًمؽ اًمٌمء إٓ 

سمٕمد أن يتخٓمك، ووم٤مئدة هذا اًمتٛمثٞمؾ أن اجلٜم٦م ٓ شمٜم٤مل إٓ سم٘مٓمع ُمٗم٤موز اعمٙم٤مره 

٤مًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م، وأن اًمٜم٤مر ٓ يٜمجل ُمٜمٝم٤م إٓ سمؽمك اًمِمٝمقات وومٓم٤مم اًمٜمٗمس وسم

  قمٜمٝم٤م(( اهـ.
 

هذا اعمٕمٜمك ذم طمديث٦م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  وىمد سملم اًمٜمٌل

أظمر اًمذي أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد، ومٕمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل 

                                                 

 (.17/119)ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  (1)

 (.1/264اٟمٔمر:  دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ) (2)



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

82 
 

يَؾ. ٚمََّؿ:))َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَم  عَم٤َّم ظَمَٚمَؼ اهلل اجْلَٜم٦ََّم َواًمٜم٤َّمَر.. َأْرؾَمَؾ ضِمؼْمِ

َْهِٚمَٝم٤م ومِٞمَٝم٤م، وَمَج٤مَء وَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمَٝم٤م َوإمَِم َُم٤م َأقَمدَّ  ِٕ ىَم٤مَل: اْٟمُٔمْر إًَِمْٞمَٝم٤م َوإمَِم َُم٤م َأقْمَدْدُت 

 ًْ َٓ َي شمَِؽ  َْهِٚمَٝم٤م ومِٞمَٝم٤م، وَمَرضَمَع إًَِمْٞمِف ىَم٤مَل: َوقِمزَّ ِٕ َّٓ َدظَمَٚمَٝم٤م، وَم٠َمَُمَر اهلل  َٛمُع هِب٤َم َأطَمٌد إِ

َْهِٚمَٝم٤م  ِٕ ٧ٌَْم سم٤ِمعْمََٙم٤مِرِه. ىَم٤مَل: اْرضِمْع إًَِمْٞمَٝم٤م وَم٤مْٟمُٔمْر إًَِمْٞمَٝم٤م َوإمَِم َُم٤م َأقْمَدْدُت  هِب٤َم وَمُحِج

٧ٌَْم سم٤ِمعْمََٙم٤مِرِه، وَمَرضَمَع إًَِمْٞمِف ىَم٤م َل: ومِٞمَٝم٤م. ىَم٤مَل: وَمَرضَمَع إًَِمْٞمَٝم٤م َوإَِذا ِهَل ىَمْد طُمِج

َٓ َيْدظُمَٚمَٝم٤م َأطَمٌد. ىَم٤مَل اْذَه٥ْم إمَِم اًمٜم٤َّمِر وَم٤مْٟمُٔمْر إًَِمْٞمَٝم٤م َوإمَِم  شمَِؽ ىَمْد ظَمِِمٞم٧ُم َأْن  َوقِمزَّ

شمَِؽ َُم٤م َأقْمَدْدُت  َْهِٚمَٝم٤م ومِٞمَٝم٤م، وَم٢مَِذا ِهَل َيْريَم٥ُم سَمْٕمُْمَٝم٤م سَمْٕمًْم٤م، وَمَرضَمَع ىَم٤مَل: َوقِمزَّ ِٕ

َٛمَع هِبَ  ًْ َٓ َي َٝمَقاِت، ًَمَ٘مْد ظَمِِمٞم٧ُم َأْن  ٧ْم سم٤ِمًمِمَّ ٤م َأطَمٌد وَمَٞمْدظُمَٚمَٝم٤م، وَم٠َمَُمَر هِب٤َم وَمُحٗمَّ

َّٓ َدظَمَٚمَٝم٤م َٓ َيٜمُْجَق ُِمٜمَْٝم٤م َأطَمٌد إِ شمَِؽ ًَمَ٘مْد ظَمِِمٞم٧ُم َأْن   ((.وَمَ٘م٤مَل: َوقِمزَّ

وىمد يٙمقن اًمٗمٕمؾ اًمًٌٞمط ذم ٟمٔمر اًمِمخص هق ؾم٥ٌم ًمدظمقل اجلٜم٦م أو 

ٌَْد  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:))ًمدظمقل اًمٜم٤مر، وذم هذا اعمٕمٜمك ي٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل إِنَّ اًْمَٕم

َٓ ُيْٚمِ٘مل هَل٤َم سَم٤مًٓ َيْروَمُٕمُف اهلل هِب٤َم َدَرضَم٤مٍت َوإِنَّ  ـْ ِرْوَقاِن اهللِ  ُؿ سم٤ِمًْمَٙمِٚمَٛم٦ِم ُِم ًَمَٞمَتَٙمٚمَّ

َٓ ُيْٚمِ٘مل هَل٤َم سَم٤مًٓ هَيِْقي هِب٤َم ذِم ضَمَٝمٜمَّؿَ  ـْ ؾَمَخِط اهللِ  ُؿ سم٤ِمًْمَٙمِٚمَٛم٦ِم ُِم ٌَْد ًَمَٞمَتَٙمٚمَّ (( اًْمَٕم

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وأمحد.

 :فائدة 

ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن اًمِمٝمقات ضمٕمٚم٧م قمغم طمٗم٤مذم اًمٜم٤مر وهل 

 ضمقاٟمٌٝم٤م.

 وىم٤مل آظمرون: أن اًمِمٝمقات قمغم ضم٤مٟم٥م اًمٜم٤مر ُمـ ظم٤مرج. 
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أن  :وىمد ذه٥م إمم اًم٘مقل إول اسمـ قمريب، طمٞم٨م ىم٤مل: ))ُمٕمٜمك احلدي٨م

ٕمْمٝمؿ أَن٤م اًمِمٝمقات ضمٕمٚم٧م قمغم طمٗم٤مذم اًمٜم٤مر، وهل ضمقاٟمٌٝم٤م، وشمقهؿ سم

 َضب هب٤م اعمثؾ ومجٕمٚمٝم٤م ذم ضمقاٟمٌٝم٤م ُمـ ظم٤مرج، وًمق يم٤من ذًمؽ.. ُم٤م يم٤من ُمثالً 

 :صحٞمح٤ًم، وإٟمام هل ُمـ داظمؾ، وهذه صقرهت٤م

 اًمِمٝمقات    اعمٙم٤مره 

ومٛمـ اـمٚمع احلج٤مب.. وم٘مد واىمع ُم٤م وراءه، ويمؾ ُمـ شمّمقره٤م ُمـ  

ظم٤مرج.. وم٘مد وؾ قمـ ُمٕمٜمك احلدي٨م((، صمؿ ىم٤مل: ))وم٢من ىمٞمؾ: وم٘مد ضم٤مء ذم 

اًمٌخ٤مري )طمج٧ٌم اًمٜم٤مر سم٤مًمِمٝمقات(.. وم٤مجلقاب: أن اعمٕمٜمك واطمد: ٕن 

إقمٛمك قمـ اًمت٘مقى اًمذي ىمد َأظمذت اًمِمٝمقاُت ؾمٛمٕمف وسمٍمه.. يراه٤م وٓ 

يرى اًمٜم٤مر اًمتل هل ومٞمٝم٤م: وذًمؽ ٓؾمتٞمالء اجلٝم٤مًم٦م واًمٖمٗمٚم٦م قمغم ىمٚمٌف، ومٝمق 

٦م يم٤مًمٓم٤مئر يرى احل٦ٌم ذم داظمؾ اًمٗمخ وهل حمجقسم٦م سمف، وٓ يرى اًمٗمخ: ًمٖمٚمٌ

 ؿمٝمقة اعمح٦ٌم قمغم ىمٚمٌف وشمٕمٚمؼ سم٤مًمف هب٤م(( اهـ.

وم٘م٤مل يمام  :ومل ي٘مٌؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين اقمؽماوف قمغم أظمريـ

ذم )اًمٗمتح(: ))ىمٚم٧م: سم٤مًمغ يمٕم٤مدشمف ذم شمْمٚمٞمؾ ُمـ محؾ احلدي٨م قمغم فم٤مهره، 

ن اًمِمٝمقات قمغم ضم٤مٟم٥م اًمٜم٤مر ُمـ ظم٤مرج ومٛمـ أوًمٞمس ُم٤م ىم٤مًمف همػمه سمٌٕمٞمد و
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واهلل  ،٤مب دظمؾ اًمٜم٤مر يمام أن اًمذي ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض حمتٛمؾواىمٕمٝم٤م وظمرق احلج

  اقمٚمؿ(( اهـ.

 احلديح: فوائد 

أن ـمريؼ اجلٜم٦م حمٗمقف سم٤معمت٤مقم٥م واعمج٤مهدات واًمّمؼم قمغم اًمٓم٤مقم٦م  .1

 وقمـ اعمٕمّمٞم٦م: َٕن٤م هم٤مًمٞم٦م ٓ شُمٜم٤مل سم٤مًمٜمقم.

 أن اشم٤ٌمع اًمِمٝمقات واعمٚمذات ـمريؼ يًقق إمم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ. .2

ٗمًف قمغم ومٕمؾ إواُمر وإن يمره٧م يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن جي٤مهد ٟم .3

اًمٜمٗمس ذًمؽ، يمام أٟمف جي٤مهده٤م قمغم آسمتٕم٤مد قمـ اًمِمٝمقات وإن رهم٧ٌم هل 

 ومٞمٝم٤م.
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 احلديح الطابع عػس

 حقوق املطمي

 َحقِّ  ِمنْ  ََخٌْس ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ْطَوِة، َوإَِجاَبةُ  قَِّة،اـتَّحِ  َرد   اْدُْسؾِِم: َطَذ  اْدُْسؾِمِ  ـَاَزِة، َوُشُفودُ  اـدَّ  َوِطَقاَدةُ  اجْلِ

ـَْعاصِسِ  َوَتْشِؿقُت  اْدَِريِض، ، واسمـ (( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿاللََّ ََحَِد  إَِذا ا

 .ُم٤مضمف واًمٚمٗمظ ًمف

 :غسح احلديح 

 َطَذ  ادُْْسؾِمِ  َحقِّ  ِمنْ  ََخٌْس ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

((، وطمؼ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ يمثػمة، وإٟمام ذيمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف اْدُْسؾِمِ 

وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ هذه اخلٛمس وم٘مط ذم هذا احلدي٨م َٕن٤م شمتٙمرر دائاًم، 

 وىمد ٓ خيٚمقا اًمٞمقم ُمـ وضمقد واطمد ُمٜمٝم٤م.

((، أي اًمًالم، وهـق ومـرض قمـلم ذم طمـؼ اًمٗمـرد، وومـرض اـتَِّحقَّةِ  َرد  ))

اجلامقم٦م، ومٚمق ُمرَّ ُمًٚمٌؿ سمج٤مٟم٥م ُمًٚمؿ ومًّٚمؿ قمٚمٞمف، ومل يٙمـ همػمه  يمٗم٤مي٦م ذم طمؼ

ـٚمَِّؿ قمٚمٞمـف أن يـرد اًمًـالم، وإٓ أصمـؿ، أُمـ٤م ًمـق يمـ٤من  ًَ ُمقضمقدًا.. وضم٥م قمـغم اعُم

ٚمَِّؿ قمٚمٞمٝمؿ ْج٤مقم٦م.. ومٞمٙمٗمل أن يرد  ًَ أطمـدهؿ، ويًـ٘مط اإلصمـؿ قمــ اًمٌـ٤مىملم، اعُم

ـِزُئ )): ٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿىم ـْ َاجْلاََمقَمـ٦ِم إَِذا  جُيْ قَمـ

ـْ َاجْلاََمقَم٦ِم َأْن َيُردَّ َأطَمُدُهؿْ  ِزُئ قَم َؿ َأطَمُدُهْؿ، َوجُيْ ٚمن ًَ وا َأْن ُي َأظْمَرضَمُف َأمْحَـُد، ((َُمرُّ

ٌَْٞمَٝمِ٘ملُّ َوَأسُمق َدْاُوَد.   َواًْم
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أظمـتص سمـ٤مًمثقاب دون اًمٌـ٤مىملم ُمـع  ..ؿ قمغم ْج٤مقم٦م ومـرد أطمـُدهؿوًمق ؾمٚمّ 

ومــرض  :أصمٞمٌــقا صمــقاب اًمٗمــرض أي ..ردوا يمٚمٝمــؿؾمــ٘مقط اإلصمــؿ قمــٜمٝمؿ، ومــ٢من 

     .اًمٙمٗم٤مي٦م يم٤معمّمٚملم قمغم اجلٜم٤مزة، وؾمقاء أضم٤مسمقا جمتٛمٕملم أو ُمرشمٌلم

وًمق ؾمٚمؿ قمـغم إٟمًـ٤من وريض سم٠مٟمـف ٓ يـرد )اًمدُمػمي: اًمِمٞمخ ىم٤مل اإلُم٤مم 

قمٚمٞمف.. مل يً٘مط قمٜمف ومرض اًمرد: ٕٟمف ًمٞمس سمحؼ ًمف وإٟمام هـق طمـؼ اهلل شمٕمـ٤ممم، 

    ،اهـ(٤مب اإلىمرارىم٤مًمف اعمتقزم ذم سم

وىمــد ومّمــٚم٧م أطمٙمــ٤مم اًمًــالم سمٌٞمــ٤من واوــح ُمقؾمــع ذم يمتــ٤مب ُمًــت٘مؾ 

 ((، وهق ُمٓمٌقع وُمتداول.إرشاد اْلكام إغ أحؽام اـسَلمأؾمٛمٞمتف: ))

ْطَوةِ  َوإَِجاَبةُ )) (( إذا دقم٤مه إمم وًمٞمٛم٦م، أو وٞم٤موم٦م، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: اـدَّ

ـْ  اًْمُٕمَٚماَمء ىَم٤مَل )) َٖم٦م َأْهؾ ُِم  اعْمُتََّخذ اًمٓمََّٕم٤مم اًْمَقًمِٞمَٛم٦م: َوهَمػْمهؿْ  ًْمُٗمَ٘مَٝم٤مءَوا اًمٚمُّ

٦م ًمِْٚمُٕمْرسِ  ـْ  ُُمِْمَت٘مَّ َنَّ  اجْلَْٛمع َوُهقَ  اًْمَقملْ  ُِم ْوضَملْمِ  ِٕ َتِٛمَٕم٤منِ  اًمزَّ َْزَهِرّي  ىَم٤مًَمفُ . جَيْ ْٕ  ا

٤ٌَمِرّي  َوىَم٤مَل . َوهَمػْمه َْٟم ْٕ ء ََت٤َمم َأْصٚمَٝم٤م: ا ْ َ )  َٝم٤مُِمٜمْ  َواًْمِٗمْٕمؾ، َواضْمتاَِمقمف اًمٌمَّ . ( َأْومَل

َٞم٤موَم٤مت: َوهَمػْمهؿْ  َأْصَح٤مسمٜم٤َم ىَم٤مَل   َواخْلُْرس، ًمِْٚمُٕمْرسِ  اًْمَقًمِٞمَٛم٦م: َأْٟمَقاع صَماَمٟمَِٞم٦م اًمْمن

                                                 

(، 186)/4(، وإقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ـ ـمٌٕم٦م دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ـ 394اٟمٔمر: شمرؿمٞمح اعمًتٗمٞمديـ ) (1)

اًمدقمقة واًمتِمٛمٞم٧م وقمٞم٤مدة (، و اًم٘مقل اجل٤مُمع اعمتلم ذم أطمٙم٤مم اًمًالم و9/398واًمٜمجؿ اًمقه٤مج )

اعمريض وإشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز وٟمّمح اعمًٚمٛملم، واعمٓمٌقع ُمع ؾمٌع رؾم٤مئؾ ًمٚمٛم١مًمػ ـ ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

(181 .) 

 (.9/311اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ) (2)
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٤مدِ  َأْيًْم٤م اخْلُْرص َوُيَ٘م٤مل، اعمُْْٕمَجَٛم٦م اخْل٤َمء سمَِْمؿن  َدةِ  اعمُْْٝمَٛمَٚم٦م سم٤ِمًمّمَّ َٓ قْمَذار، ًمِْٚمِق  َواإْلِ

ال اعْمُْٝمَٛمَٚم٦م َوسم٤ِمًْمَٕملْمِ  اهْلَْٛمَزة سمَِٙمْنِ    َواًْمَقيِمػَمة. ًمِْٚمِخَت٤منِ  اعْمُْٕمَجَٛم٦م َواًمذَّ
ِ
، ًمِْٚمٌِٜم٤َمء

٤مومِر ًمُِ٘مُدومِ  َواًمٜمَِّ٘مٞمَٕم٦م ًَ ـْ  َُم٠ْمظُمقَذة اعْمُ ٤ٌَمر َوُهقَ  اًمٜمَّْ٘مع ُِم ٤مومِر إِنَّ : ىِمٞمَؾ  صُمؿَّ  اًْمُٖم ًَ  اعْمُ

َدة ؾَم٤مسمِع ْقميَ  َواًْمَٕمِ٘مٞمَ٘م٦م، ًَمفُ  هَمػْمه َيّْمٜمَٕمفُ : َوىِمٞمَؾ ، اًمٓمََّٕم٤مم َيّْمٜمَع َٓ ، اًْمِق

٤مد َويَمْن  اًْمَقاو سمَِٗمْتِح  َواًْمَقِوٞمَٛم٦م ٦ٌَم قِمٜمْد اًمٓمََّٕم٤مم اعْمُْٕمَجَٛم٦م اًمْمَّ  َواعْم٠َْمُدسَم٦م، اعْمُِّمٞم

ال سمَِْمؿن  ٥ٌَم سماَِل  ِوَٞم٤موَم٦م اعْمُتََّخذ اًمٓمََّٕم٤مم َووَمْتحَٝم٤م اًمدَّ  (( اهـ.ؾَم

َـّ ًمـف اًمتٚمٌٞمـ٦م  ويمؾ وًمٞمٛم٦م دقمل إًمٞمٝم٤م اعمًـٚمؿ ُمــ ىِمٌـؾ أظمٞمـف اعمًـٚمؿ.. ؾمـ

واإلضم٤مسم٦م، إٓ وًمٞمٛم٦م اًمٜمٙم٤مح وم٘مد ىم٤مل اجلٛمٝمقر سمقضمـقب إضم٤مسمتٝمـ٤م، واؾمـتدًمقا 

 إمَِم  َأطَمـُديُمؿْ  ُدقِمـَل  إَِذاقمغم ذًمؽ سم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصـحٌف وؾمـٚمؿ: ))

ـ٤م اًْمَقًمِٞمَٛم٦ِم.. (( أظمرضمـف اًمٌخـ٤مري وُمًـٚمؿ، وىمقًمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وَمْٚمَٞم٠ْمهِتَ

ـْ  ُيْٛمٜمَُٕمَٝمـ٤م اًْمَقًمِٞمَٛمـ٦ِم، ـَمَٕمـ٤ممُ  اًمٓمََّٕمـ٤ممِ  َذُّ وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  َوُيـْدقَمك َي٠ْمشمِٞمَٝمـ٤م، َُمـ

ـْ  إًَِمْٞمَٝم٤م ـْ  َي٠ْمسَم٤مَه٤م، َُم ْ  َوَُمـ قْمَقَة.. جُيِـ٥ْم  مَل (( أظمرضمـف َوَرؾُمـقًَمفُ اهللَ  قَمََمـ وَمَ٘مـدْ  اًمـدَّ

 ُمًٚمؿ.

 اهللَّ  َصغمَّ  ىَمْقًمفىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم ))صحٞمح ُمًٚمؿ((: ))

َُْمر ومِٞمفِ .. ( وَمْٚمَٞم٠ْمهِت٤َم َوًمِٞمَٛم٦م إمَِم  َأطَمديُمؿْ  ُدقِمَل  إَِذا) : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  ْٕ ، سمُِحُْمقِرَه٤م ا

 َٓ ـْ ، سمِفِ  َُم٠ْمُُمقر َأٟمَّفُ  ذِم  ظِماَلف َو . ظِماَلف ومِٞمفِ  ؟ َٟمْدب َأوْ  إجَِي٤مب َأُْمر ُهقَ  َهْؾ  َوًَمِٙم
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ََصّح  ْٕ ـْ ، ُدقِمَل  ـْ ُمَ  يُمّؾ  قَمغَم  قَملْم  وَمْرض َأٟمَّفُ  َُمْذَهٌٜم٤َم ذِم  ا ُ٘مط ًَمِٙم ًْ  سم٠َِمقْمَذارٍ  َي

 . شَمَٕم٤ممَم  اهللَّ ؿَم٤مءَ  إِنْ  ؾَمٜمَْذيُمُرَه٤م

فُ  َواًمث٤َّميِن   َوًمِٞمَٛم٦م ذِم  َُمْذَهٌٜم٤َم َهَذا. َُمٜمُْدوب َواًمث٤َّمًم٨ِم. يِمَٗم٤مَي٦م وَمْرض َأٟمَّ

٤م، اًْمُٕمْرس َْصَح٤مسمِٜم٤َم َوضْمَٝم٤منِ  وَمِٗمٞمَٝم٤م هَمػْمَه٤م َوَأُمَّ ٤َم َأطَمدمَه٤م: ِٕ ، اًْمُٕمْرس ٞمَٛم٦مِ يَمَقًمِ  َأَنَّ

ضَم٤مسَم٦م َأنَّ  َواًمث٤َّميِن  ٦ٌَم اًْمُٕمْرس ذِم  يَم٤مَٟم٧ْم  َوإِنْ ، َٟمْدب إًَِمْٞمَٝم٤م اإْلِ  اًْمَ٘م٤ميِض  َوَٟمَ٘مَؾ . َواضِم

َٗم٤مق ضَم٤مسَم٦م ُوضُمقب قَمغَم  اًْمُٕمَٚماَمء اشِمن  ومِٞماَم  َواظْمَتَٚمُٗمقا: ىَم٤مَل . اًْمُٕمْرس َوًمِٞمَٛم٦مِ  ذِم  اإْلِ

ضَم٤مسَم٦م دَم٥ِم َٓ : قرَواجْلُْٛمٝمُ  َُم٤مًمِؽ وَمَ٘م٤مَل . ؾِمَقاَه٤م  . إًَِمْٞمَٝم٤م اإْلِ

ضَم٤مسَم٦م دَم٥ِم: اًمٔم٤َّمِهر َأْهؾ َوىَم٤مَل  ـْ  َدقْمَقة يُمّؾ  إمَِم  اإْلِ  َوسمِفِ ، َوهَمػْمه قُمْرس ُِم

َٚمػ(( سَمْٕمض ىَم٤مَل  ًَّ  اًم

صمؿ ذيمر إقمذار اًمتل هب٤م يٕمذر قمـ اإلضم٤مسم٦م ويً٘مط هب٤م اًمقضمقب، 

٤م قَْمَذار وم٘م٤مل:))َوَأُمَّ ْٕ تِل ا ُ٘مط اًمَّ ًْ قْمَقة إضَِم٤مسَم٦م ُوضُمقب ٤مهِبَ  َي  وَمِٛمٜمَْٝم٤م َٟمْدهَب٤م َأوْ  اًمدَّ

ٌَْٝم٦م اًمٓمََّٕم٤مم ذِم  َيُٙمقن َأنْ  هَْمٜمَِٞم٤مء هِب٤َم خَيُّص  َأوْ ، ؿُم ْٕ ـْ  ُهٜم٤َمكَ  َيُٙمقن َأوْ ، ا  َيَت٠َمذَّى َُم

تف سمِفِ  شَمِٚمٞمؼ َٓ  َأوْ ، َُمَٕمفُ  سمُِحُْمقِرهِ  ًَ ه خِلَْقِف  َيْدقُمقهُ  َأوْ ، جُم٤َمًَم  ذِم  ًمَِٓمَٛمعٍ  َأوْ ، َذّ

ـْ  ُُمٜمَْٙمر ُهٜم٤َمكَ  َيُٙمقن َٓ  َوَأنْ ، سَم٤مـمِؾ قَمغَم  ًمُِٞمَٕم٤مِوٟمفُ  َأوْ ، ضَم٤مهف  َأوْ  هَلْق َأوْ  ََخْر ُِم

٦م َأوْ  َذَه٥م آٟمَِٞم٦م َأوْ  َُمْٗمُروؿَم٦م هَمػْم  طَمَٞمَقان ُصَقر َأوْ  طَمِرير وُمُرش  َهِذهِ  وَمُٙمّؾ . ومِْمَّ

ضَم٤مسَم٦م شَمْرك ذِم  َأقْمَذار ـْ  اإْلِ قَْمَذار َوُِم ْٕ اقِمل إمَِم  ْٕمَتِذريَ  َأنْ  ا يمفُ  اًمدَّ  َدقَم٤مهُ  َوًَمقْ . وَمَٞمؽْمُ
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ّل  ْ  ِذُمن ََصّح  قَمغَم  إضَِم٤مسَمتف دَم٥ِم مَل ْٕ قْمَقة يَم٤مَٟم٧ْم  َوًَمقْ . ا ٤مم صَماَلصَم٦م اًمدَّ ل َأيَّ َوَّ ْٕ  دَم٥ِم وَم٤م

ضَم٤مسَم٦م َتَح٥ّم  َواًمث٤َّميِن ، ومِٞمفِ  اإْلِ ًْ  (( اهـ.شُمْٙمَره َواًمث٤َّمًم٨ِم، شُم

 ن؟ِن إذا حطس يمصوْ األك 

قمٜمدٟم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م أن إيمؾ يًتح٥م وٓ جي٥م، ومٚمق يم٤من اعمدقمق ص٤مئام.. 

ومال يٚمزُمف اًمٗمٓمر، ومٚمذا مل يٙمـ اًمّمقم قمذرا ًمٕمدم اإلضم٤مسم٦م، ومٞمٛمٙمٜمف احلْمقر 

دون أيمؾ، ًمٙمـ إن قمٚمؿ أن اًمداقمل يِمؼ قمٚمٞمف إن مل ي٠ميمؾ.. وم٤مٕومْمؾ ًمف 

قمٜمف، ىم٤مل  اإلومٓم٤مر، وهذا ذم همػم اًمّمقم اًمقاضم٥م، أُم٤م هق.. ومال جيقز اإلومٓم٤مر

ٌْد َويَم٤منَ ) : ىَمْقًمفاإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) قْمَقة َي٠ْميِت  قُمَٛمر اسِْمـ َيْٕمٜمِل اهللَّ  قَم  ذِم  اًمدَّ

ْقم َأنَّ  ومِٞمفِ : ( َص٤مِئؿ َوُهقَ  َوَي٠ْمشمِٞمَٝم٤م اًْمُٕمْرس َوهَمػْم  اًْمُٕمْرس  ذِم  سمُِٕمْذرٍ  ًَمْٞمَس  اًمّمَّ

ضَم٤مسَم٦م ضَم٤مسَم٦م ًَمِزَُمفُ  َص٤مِئؿ َوُهقَ  قِمَل دُ  إَِذا: ىَم٤مًُمقا َأْصَح٤مسمٜم٤َم ىَم٤مًَمفُ  َويَمَذا، اإْلِ  يَماَم  اإْلِ

ْ  َوإِنْ  سمُِحُْمقِرهِ  اعْمَْ٘مُّمقد َوَُيُّْمؾ اعْمُْٗمٓمِر، َيْٚمَزم ك وَمَ٘مدْ  ،َي٠ْميُمؾ مَل  َأْهؾ سمِفِ  َيَتؼَمَّ

ونَ  اًمٓمََّٕم٤مم ُٚمقنَ  َوىَمدْ ، َواحْل٤َمَِضُ  َأوْ ، سم٢ِمؿَِم٤مَرشمِفِ  َأوْ  سمُِدقَم٤مِئفِ  َيٜمَْتِٗمُٕمقنَ  َوىَمدْ ، سمِفِ  َيَتَجٛمَّ

ٌَتف ذِم  قَمٜمْفُ  َيٜمََّم٤مُٟمقن َٓ  قَمامَّ  َيٜمََّم٤مُٟمقن  (( اهـ.هَمْٞم

 ـَمَٕم٤مم إمَِم  َأطَمديُمؿْ  ُدقِمَل  إَِذا) : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَّ َصغمَّ  ىَمْقًمفوىم٤مل يمذًمؽ: ))

 ( شَمَركَ  ؿَم٤مءَ  َوإِنْ  ـَمِٕمؿَ  ؿَم٤مءَ  وَم٢مِنْ 

                                                 

 (.9/157ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

 (.9/158ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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َواَي٦م َوذِم  ظُْمَرى اًمرن ْٕ  يَم٤منَ  َوإِنْ ، وَمْٚمُٞمَّمؾن  َص٤مِئاًم  يَم٤منَ  وَم٢مِنْ ، وَمْٚمُٞمِج٥ْم ) : ا

 وَمْٚمَٞمْدعُ  َُمْٕمٜم٤َمهُ : اجْلُْٛمُٝمقر ىَم٤مَل (  وَمْٚمُٞمَّمؾن )  َُمْٕمٜمَك ذِم  اظِْمَتَٚمُٗمقا(  وَمْٚمَٞمْٓمَٕمؿْ  ُُمْٗمٓمًِرا

َْهؾِ  يَم٦م سم٤ِمعْمَْٖمِٗمَرةِ  اًمٓمََّٕم٤مم ِٕ اَلة َوَأْصؾ، َذًمَِؽ  َوَٟمْحق َواًْمؼَمَ قَم٤مء اًمٚمَُّٖم٦م ذِم  اًمّمَّ ، اًمدُّ

اَلة اعْمَُراد: َوىِمٞمَؾ ، {١٢٦التوبت: } چڻ  ڻچ : شَمَٕم٤ممَم  ىَمْقًمف ُِمٜمْفُ وَ   اًمّمَّ

قِمٞم٦َّم ْ يُمقعِ  اًمنمَّ ُجقد سم٤ِمًمرُّ ًُّ اَلةِ  َيِْمَتِٖمؾ َأْي ، َواًم ، وَمْْمٚمَٝم٤م ًَمفُ  ًمَِٞمْحُّمؾ سم٤ِمًمّمَّ

كِ  ـَ  اعْمََٙم٤من َأْهؾ َوًمَِتؼَمُّ ي ٤م. َواحْل٤َمَِضِ َواَي٦م ذِم  اعْمُْٗمٓمِر َوَأُمَّ يَْمؾِ  َأَُمَرهُ  ٤مٟمَِٞم٦ماًمثَّ  اًمرن ْٕ ، سم٤ِم

ُومَم  َوذِم  ْٕ ََصّح ، َذًمَِؽ  ذِم  اًْمُٕمَٚماَمء َواظْمَتَٚمَػ  خُمػَمَّ  ا ْٕ فُ  َُمْذَهٌٜم٤َم ذِم  َوا  جَي٥ِم َٓ  َأٟمَّ

يَْمؾ ْٕ َٓ  اًْمُٕمْرس َوًمِٞمَٛم٦م ذِم  ا ـْ ، هَمػْمَه٤م ذِم  َو ٌَفُ  وَمَٛم َواَي٦م اقِْمَتَٛمدَ  َأْوضَم ، اًمث٤َّمٟمَِٞم٦م اًمرن

َل  ُ  َوشَم٠َموَّ ْٕ ـْ  قَمغَم  ومَم ا ـْ . َص٤مِئاًم  يَم٤منَ  َُم ْ  َوَُم يح اقِْمَتَٛمدَ  ُيقضِمٌفُ  مَل  ذِم  سم٤ِمًمتَّْخِٞمػمِ  اًمتٍَّْمِ

َواَي٦م ُومَم  اًمرن ْٕ َُْمر َومَحََؾ ، ا ْٕ يَْمؾ سمُِقضُمقِب  ىِمٞمَؾ  َوإَِذا. اًمٜمَّْدب قَمغَم  اًمث٤َّمٟمَِٞم٦م ذِم  ا ْٕ  ا

َٓ ، ًُمْ٘مَٛم٦م وَم٠َمىَمّٚمف َي٤مَدة شَمْٚمَزُمفُ  َو َٟمَّ  اًمزن ك فُ ِٕ ٛمَّ ًَ  َي٠ْميُمؾ َٓ  طَمَٚمَػ  ًَمقْ  َوهِلََذا، َأيْماًل  ُي

َٟمَّفُ ، سمُِٚمْ٘مَٛم٦مٍ  طَمٜم٨َِم  ِٕ ٌَْٝم٦مٍ  اُِْمتِٜم٤َمقمف َأنَّ  اًمٓمََّٕم٤مم َص٤مطِم٥م َيَتَخٞمَّؾ ىَمدْ  َو  ذِم  َيْٕمَتِ٘مدَه٤م ًمُِِم

َح  َهَٙمَذا، اًمتََّخٞمُّؾ َذًمَِؽ  َزاَل  ..ًُمْ٘مَٛم٦م َأيَمَؾ  وَم٢مَِذا، اًمٓمََّٕم٤مم ْ٘مَٛم٦مِ  َسَّ ـْ  َْج٤َمقَم٦م سم٤ِمًمٚمُّ  ُِم

٤م. َأْصَح٤مسمٜم٤َم ٤مِئؿ َوَأُمَّ يَْمؾ قَمَٚمْٞمفِ  جَي٥ِم َٓ  َأٟمَّفُ  ظِماَلف وَماَل  ..اًمّمَّ ْٕ ـْ ، ا  يَم٤منَ  إِنْ  ًَمِٙم

ْ  ..وَمْرًو٤م َصْقُمف يَْمؾ ًَمفُ  جَيُزْ  مَل ْٕ َنَّ  :ا  يَم٤منَ  َوإِنْ ، ُِمٜمْفُ  اخْلُُروج جَيُقز َٓ  اًْمَٗمْرض ِٕ
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 ..َصْقُمف اًمٓمََّٕم٤مم َص٤مطِم٥م قَمغَم  َيُِمّؼ  يَم٤منَ  وَم٢مِنْ . َوشَمْريمف اًْمِٗمْٓمر ضَم٤مزَ  ..َٟمْٗماًل 

وَْمَْمؾ ْٕ َّٓ ، اًْمِٗمْٓمر وَم٤م ْقم وَم٢مَِْت٤َمم ..َوإِ  (( اهـ.اًمّمَّ

وىم٤مل ذم )قمٛمدة اًم٘م٤مري( سمٕمد أن ذيمر اخل٤مًمػ ذم وضمقب اإلضم٤مسم٦م: 

وإومْمؾ أن جيٞم٥م إذا يم٤مٟم٧م وًمٞمٛم٦م يدقمك ومٞمٝم٤م اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم، وإذا ))

ص٤مئؿ.. وم٠مظمؼمه سمذًمؽ، وم٢من ىم٤مل ٓ سمد ًمؽ ُمـ دقمٞم٧م إمم وًمٞمٛم٦م وأٟم٧م 

احلْمقر.. وم٠مضمٌف، وم٢مذا دظمٚم٧م اعمٜمزل، وم٢من يم٤من صقُمؽ شمٓمققم٤ًم، وشمٕمٚمؿ أٟمف ٓ 

يِمؼ قمٚمٞمف ذًمؽ.. ٓ شمٗمٓمر، وإن قمٚمٛم٧م أٟمف يِمؼ قمٚمٞمف اُمتٜم٤مقمؽ ُمـ اًمٓمٕم٤مم، 

وم٢من ؿمئ٧م.. وم٠مومٓمر واىمض يقُم٤ًم ُمٙم٤مٟمف، وإن ؿمئ٧م ومال شمٗمٓمر، واإلومٓم٤مر 

 (( اهـ.نور قمغم اعم١مُمـأومْمؾ: ٕن ومٞمف إدظم٤مل اًم

ـَاااَزةِ  َوُشااُفودُ ىمقًمــف صــغم اهلل قمٚمٞمــف وآًمــف وصــحٌف وؾمــٚمؿ: )) ((، أي اجْلِ

ر.. ـاجلَٜم٤مزة سم٤مًمٗمتح.. اؾمؿ ًمٚمٛمٞمـ٧م ذم اًمـٜمٕمش، وسم٤مًمٙمًـو ضمٜم٤مزة أظمٞمف اعمًٚمؿ،

 اؾمؿ ًمٚمٜمٕمش واعمٞم٧م ومٞمف، وىمٞمؾ: اًمٕمٙمس.

، ؾطمْمقر اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م، وومٕمٚمٝم٤م، واشم٤ٌمقمٝم٤م إمم اًمدومـ أومْم واعمٕمٜمك: 

٤موم٤مشم٤ٌمع اجلٜم٤مزة ؾمٜم٦م سم٤مإلْج٤مع، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) ٤ٌَمع َوَأُمَّ ٜم٦َّم اشِمن ًُ  اجْلَٜم٤َمِئز.. وَم

ْْج٤َمعِ  ـْ  ومِٞمفِ  َوؾَمَقاء، َأْيًْم٤م سم٤ِمإْلِ وجي٥م قمغم  (( اهـ،َوهَمػْممَه٤م َوىَمِريٌف َيْٕمِرومفُ  َُم
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 (.12/133قمٛمدة اًم٘م٤مري ) (2)

 (.14/181ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (3)
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 إطمٞم٤مء دم٤مه اعمٞم٧م أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء وهل: شمٖمًٞمٚمف، وشمٙمٗمٞمٜمف، واًمّمالة قمٚمٞمف،

ودومٜمف، ويمؾ ذًمؽ ومرض يمٗم٤مي٦م إن مل يتٕملم قمغم اًمِمخص ومٕمؾ ذًمؽ، وإٓ.. 

ص٤مر ومرض قملم، يم٠من مل يٕمٚمؿ هب٤م همػمه، ومل يٙمـ ُمقضمقدًا همػمه ًمٞم٘مقم سمذًمؽ.

، إًمٞمف ص٤مر: أي قمقدا، يٕمقد قم٤مد ُِمـ((، أي: زي٤مرشمف، ادَِْريضِ  َوِطَقاَدةُ ))

٤موقمٞم٤مدة اعمريض ؾمٜم٦م، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) ٜم٦َّم.. اعْمَِريض ٤مَدةقِمٞمَ  َأُمَّ ًُ  وَم

ْْج٤َمعِ  ـْ  ومِٞمفِ  َوؾَمَقاء، سم٤ِمإْلِ ـْ  َيْٕمِرومفُ  َُم ضَْمٜمٌَِّل  َواًْمَ٘مِري٥م، َيْٕمِرومفُ  َٓ  َوَُم ْٕ ، َوا

َْويَمد ذِم  اًْمُٕمَٚماَمء َواظْمَتَٚمَػ  ْٕ وَْمَْمؾ ا ْٕ وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  ُِمٜمَْٝم٤م(( اهـ، َوا

 إمم شمّمؾ وىمد ،ٟمدب إصؾ ذم هل :اجلٛمٝمقر ذم )ومتح اًم٤ٌمري(: ))ىم٤مل

 شمرضمك ُمـ طمؼ ذم شمت٠ميمد اًمٓمؼمي وقمـ ،سمٕمض دون سمٕمض طمؼ ذم اًمقضمقب

 ذًمؽ(( اهـ. قمدا ومٞمام وشم٤ٌمح طم٤مًمف يراقمل ومٞمٛمـ وشمًـ ،سمريمتف

 أو يمٗم٤مي٦م ومرض هل هؾ ومٞمٝم٤م وىم٤مل ذم )دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم(: ))واظمتٚمػ

 طمؼ ذم اًمقضمقب إمم شمّمؾ وىمد ،ُمٜمدوسم٦م إصؾ ذم هل :اجلٛمٝمقر وم٘م٤مل: ؾمٜم٦م

 ومٞمٛمـ وشمًـ سمريمتف، شمرضمك ومٞمٛمـ شمت٠ميمد اًمٓمؼمي سمٕمض، وقمـ دون ضسمٕم

 هل :اعم٤موردي ىم٤مل. ظمالف اعمنمك وذم ،ذًمؽ قمدا ومٞمام وشم٤ٌمح طم٤مًمف، يراقمك

 – اعمّمٜمػ ٟم٘مؾ وىمد إؾمالُمف، يمرضم٤مء ىمرسم٦م يّمػمه٤م ُم٤م هب٤م ي٘مؽمن وىمد ،ُم٤ٌمطم٦م

 وقمٛمقم ،قمٞمٜم٤مً  :أي ،اًمٕمٞم٤مدة وضمقب قمدم قمغم اإلْج٤مع  -أي: اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

                                                 

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)

 (.11/128ومتح اًم٤ٌمري ) (2)
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 هلؿ ًمٞمس صمالصم٦م»: وطمدي٨م ،ُأرُمد وًمق ُمرض يمؾ قمٞم٤مدة ي٘متيض ..اعمريض

. يمثػم اسمـ ُيٞمك قمغم وىمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل صحح ..شواًميس واًمدُمؾ اًمٕملم: قمٞم٤مدة

 َطاَدِن  »: ىم٤مل أرىمؿ سمـ زيد طمدي٨م سمخّمقصٝم٤م إرُمد قمٞم٤مدة ذم ضم٤مء وىمد

 أظمرضمف شَعْقـِيبِ  َؿانَ  َوَجعٍ  ِمنْ اللِ صذ الل طؾقه وآـه وصحبه وسؾم  َرُسوُل 

 وي١مظمذ. شاعمٗمرد إدب» ذم اًمٌخ٤مري قمٜمد وهق ،وصححف واحل٤ميمؿ داود أسمق

 ىمقل وهق ،اعمرض اسمتداء ُمـ يٛميض سمزُمـ شمت٘مٞمد ٓ أَن٤م احلدي٨م إـمالق ُمـ

 سمٞمقم وٓ صمالث، سمٕمد إٓ يٕم٤مد ٓ سم٠مٟمف (اإلطمٞم٤مء) ذم اًمٖمزازم وضمزم ،اجلٛمٝمقر

 ُمٕملم(( اهـ.

ـَْعاصِسِ  َوَتْشِؿقُت )) ، ومٞم٘مقل ًمف: قمٜمف اًمِمامشم٦م سم٢مزاًم٦م ًمف اًمدقم٤مء أي (،(ا

يرمحؽ اهلل، ومٞمجٞمٌف اًمٕم٤مـمس سم٘مقًمف: هيديٙمؿ اهلل ويّمٚمح سم٤مًمٙمؿ، وإٟمام يٙمقن 

((، أُم٤م إذا مل ُيٛمد هلل شمٕم٤ممم سمٕمد قمٓم٤مؾمف.. ومال يِمٛم٧م، اللََّ ََحَِد  إَِذاذًمؽ ))

، ًمٙمـ إومْمؾ أن يذيمره إذا قمٓمس سم٤محلٛمد، ومٞم٘مقل ًمف إذا قمٓمس: احلٛمد هلل

 وم٢من شمذيمر ومحد هلل.. ؿمٛمتف يمام شم٘مدم.

 :حلي تػىيت العاطظ إذا محد هلل 

اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ شمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس إذا محد هلل، وُمٕمتٛمد 

، وىمد ذيمر احل٤مومظ اسمـ اجلامقم٦م قمـ اًمقاطمد وجيزئاًمِم٤مومٕمٞم٦م آؾمتح٤ٌمب، 
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 شمِمٛمٞم٧م )سم٤مب ىمقًمف:) طمجر هذا اخل٤مًمػ ذم يمت٤مسمف )ومتح اًم٤ٌمري(، وم٘م٤مل: ))

 يٕملم ومل اعمذيمقر، سم٤مًمنمط اًمتِمٛمٞم٧م ُمنموقمٞم٦م أي: ،( اهلل محد إذا ٕم٤مـمساًم

 اًمٕمٞمد: دىمٞمؼ سمـ ىم٤مل اًم٤ٌمب. طمدي٨م ذم يمام سمذًمؽ إُمر صم٧ٌم وىمد احلٙمؿ،

 اًم٤ٌمب ذم اًمذي هريرة أيب طمدي٨م ذم ىمقًمف وي١ميده اًمقضمقب، إُمر فم٤مهر

ِٚمؿٍ  يُمؾن  قَمغَم  وَمَحؼٌّ )) يٚمٞمف: اًمذي ًْ  هريرة أيب طمدي٨م وذم ((َتفُ ُيَِمٛمن  َأنْ  ؾَمِٛمَٕمفُ  ُُم

ِٚمؿِ  طَمؼُّ ُمًٚمؿ: )) قمٜمد ًْ ِٚمؿِ  قَمغَم  اعْمُ ًْ  قَمَٓمَس  َوإَِذا)) ومٞمٝم٤م: ومذيمر ((،ؾِم٧مٌّ  اعْمُ

ْتفُ  اهللََّ.. وَمَحِٛمدَ   دَم٥ُِم  ََخٌْس )) هريرة: أيب قمـ آظمر وضمف ُمـ وًمٚمٌخ٤مري ((وَمَِمٛمن

ِٚمؿِ  ًْ ِٚمؿِ  قَمغَم  ًمِْٚمُٛم ًْ  وذم أيْم٤م، ؿُمًٚم قمٜمد وهق اًمتِمٛمٞم٧م، ُمٜمٝم٤م ومذيمر ((اعُم

هللَِِّ،  احْلَْٛمدُ  وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ  َأطَمُديُمْؿ.. قَمَٓمَس  إَِذا)) يٕمغم: وأيب أمحد قمٜمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م

ـْ  َوًْمَٞمُ٘مْؾ   ُم٤مًمؽ، أيب طمدي٨م ُمـ اًمٓمؼماين قمٜمد وٟمحقه ((،اهلل َيْرمَحَُؽ  قِمٜمَْدُه: َُم

 وىم٤مل اًمٔم٤مهر، أهؾ ْجٝمقر سمف وىم٤مل اعم٤مًمٙمٞم٦م، ُمـ ُمزيـ سمـ سمٔم٤مهره٤م أظمذ وىمد

 ذم اًم٘مٞمؿ سمـ وىمقاه قملم، ومرض إٟمف قمٚمامئٜم٤م ُمـ ْج٤مقم٦م ىم٤مل ْجرة: أيب سمـ

 اًمدال احلؼ وسمٚمٗمظ اًمٍميح، اًمقضمقب سمٚمٗمظ ضم٤مء وم٘م٤مل: اًمًٜمـ، طمقار

 وسم٘مقل ومٞمف، طم٘مٞم٘م٦م هل اًمتل إُمر وسمّمٞمٖم٦م ومٞمف، اًمٔم٤مهرة قمغم وسمٚمٗمظ قمٚمٞمف،

 وٓ ىم٤مل: ،صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف و ؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م اًمّمح٤ميب:

 إؿمٞم٤مء، هذه جمٛمقع سمدون يمثػمة أؿمٞم٤مء وضمقب أصمٌتقا اًمٗم٘مٝم٤مء أن ٥مري

 اًم٤ٌمىملم، قمـ ؾم٘مط اًمٌٕمض سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مي٦م ومرض أٟمف إمم آظمرون وذه٥م

 وْجٝمقر احلٜمٗمٞم٦م سمف وىم٤مل اًمٕمريب، سمـ سمٙمر وأسمق رؿمد، سمـ اًمقًمٞمد أسمق ورضمحف
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 وجيزئ ُمًتح٥م، أٟمف إمم اعم٤مًمٙمٞم٦م ُمـ وْج٤مقم٦م اًمقه٤مب قمٌد وذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م،

 اًم٘مقل اًمدًمٞمؾ طمٞم٨م ُمـ واًمراضمح اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ىمقل وهق اجلامقم٦م، قمـ اًمقاطمد

 قمغم يمقٟمف شمٜم٤مذم ٓ اًمقضمقب قمغم اًمداًم٦م اًمّمحٞمح٦م وإطم٤مدي٨م اًمث٤مين،

 ومٗمرض اعمٙمٚمٗملم قمٛمقم ذم ورد وإن اًمٕم٤مـمس سمتِمٛمٞم٧م إُمر وم٢من اًمٙمٗم٤مي٦م،

 ىم٤مل ُمـ وأُم٤م اًمٌٕمض، سمٗمٕمؾ ويً٘مط إصح، قمغم اجلٛمٞمع سمف خي٤مـم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م

 (( اهـ.قملم ومرض يمقٟمف يٜم٤مذم وم٢مٟمف ُمٌٝمؿ قمغم ومرض إٟمف

٤موىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) : ًَمفُ  َيُ٘مقل َأنْ  اًْمَٕم٤مـمِس.. وَمُٝمقَ  شَمِْمِٛمٞم٧م َوَأُمَّ

لمِ  َوُيَ٘م٤مل، اهللَّ َيْرمَحؽ ًن  ىَم٤مَل . َُمِْمُٝمقَرشَم٤منِ  ًُمَٖمَت٤منِ ، َواعْمُْٕمَجَٛم٦م اعْمُْٝمَٛمَٚم٦م سم٤ِمًم

َْزَهِرّي  ْٕ ء يُمّؾ  قَمغَم  شَمَٕم٤ممَم  اهللَّ  ِذيْمر اًمتَِّْمِٛمٞم٧م :اًمٚمَّْٞم٨م ىَم٤مَل : ا  ىَمْقًمف َوُِمٜمْفُ ، َرْ

٧َم : ُيَ٘م٤مل: صَمْٕمَٚم٥م َوىَم٤مَل . اهللَّ َيْرمَحؽ: ًمِْٚمَٕم٤مـمِسِ  َتفُ  اًْمَٕم٤مـمِس ؾَمٛمَّ  إَِذا َوؿَمٛمَّ

ْٛم٧م َوىَمَّمدَ ، سم٤ِمهْلَُدى ًَمفُ  َدقَمْقت ًَّ َتِ٘مٞمؿ اًم ًْ َْصؾ: ىَم٤مَل . اعْمُ ْٕ لم ومِٞمفِ  َوا ًن  اًم

٧ٌَْم ، َٛمَٚم٦ماعْمُٝمْ  ِٛمٞم٧م: اعمُْْحَٙمؿ َص٤مطِم٥م َوىَم٤مَل . ُُمْٕمَجَٛم٦م ؿِمٞمٜم٤ًم وَمُ٘مِٚم ًْ  اًْمَٕم٤مـمِس شَم

ْٛم٧م إمَِم  اهللَّ  َهَداك َُمْٕمٜم٤َمهُ  ًَّ ـْ  اًْمَٕم٤مـمِس ذِم  عم٤َِم َوَذًمَِؽ : ىَم٤مَل . اًم ْٟمِزقَم٤مج ُِم ِٓ  ا

ٌَْٞمد َأسُمق ىَم٤مَل . َواًْمَ٘مِٚمؼ لم: َوهَمػْمه قُم َٖمَتلْمِ  قَمغَم  اعْمُْٕمَجَٛم٦م اًمِمن  اسِْمـ ىَم٤مَل . اًمٚمُّ

٤ٌَمِرّي  َْٟم ْٕ َتفُ  ُِمٜمْفُ  ُيَ٘م٤مل: ا ٧َم ، ؿَمٛمَّ  َداعٍ  َويُمّؾ ، سمَِخػْمِ  ًَمفُ  َدقَمْقت إَِذا قَمَٚمْٞمفِ  َوؾَمٛمَّ

٧م وَمُٝمقَ  سم٤ِمخْلػَْمِ  ٧م، ُُمَِمٛمن ٛمن ًَ ِٛمٞم٧م. َوُُم ًْ  قَمغَم  ؾُمٜم٦َّم َوُهقَ ، ؾُمٜم٦َّم اًْمَٕم٤مـمِس َوشَم
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ـَ  سَمْٕمض وَمَٕمَؾ  إَِذا اًْمِٙمَٗم٤مَي٦م ي َُْمر َ٘مطَ ؾَم  احْل٤َمَِضِ ْٕ ـْ  ا ٤ٌَمىِملمَ  قَم ـمف، اًْم َٛمع َأنْ  َوَذْ ًْ  َي

وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر سمٕمد أن قمرف  (( اهـ،هللَِِّ احْلَْٛمد: اًْمَٕم٤مـمِس ىَمْقل

ٌَفُ ، إجَِي٤مسمف ذِم  اظِْمَتَٚمُٗمقااًمتِمٛمٞم٧م: )) ـْ  َُمْرَيؿ َواسْمـ، اًمٔم٤َّمِهر َأْهؾ وَم٠َمْوضَم  اعْم٤َمًمِِٙمٞم٦َّم ُِم

ـْ  يُمّؾ  قَمغَم  ِٚمؿ يُمّؾ  قَمغَم  وَمَحّؼ ) : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَّ َصغمَّ  ىَمْقًمف َٔم٤مِهرِ ًمِ  ؾَمِٛمَٕمفُ  َُم ًْ  ُُم

تفُ  َأنْ  ؾَمِٛمَٕمفُ  ـْ  َواعْمَِْمُٝمقر: اًْمَ٘م٤ميِض  ىَم٤مَل (  ُيَِمٛمن  وَمْرض َأٟمَّفُ  َُم٤مًمِؽ َُمْذَه٥م ُِم

ـْ  َْج٤َمقَم٦م ىَم٤مَل  َوسمِفِ : ىَم٤مَل . يِمَٗم٤مَي٦م اَلم يَمَردن  اًْمُٕمَٚماَمء ُِم ًَّ ٤مومِِٕمّل اًم َوَُمْذَه٥م. اًم  ِمَّ

ـَ  َوَأْصَح٤مسمف ـْ  احْلَِدي٨م َوَُيِْٛمُٚمقنَ ، سمَِقاضِم٥ٍم  َوًَمْٞمَس ، َوَأَدب ؾُمٜم٦َّم َأٟمَّفُ  َوآظَمِري  قَم

ََدب اًمٜمَّْدب ْٕ ِٚمؿ يُمّؾ  قَمغَم  طَمّؼ  ": َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَّ َصغمَّ  يَمَ٘مْقًمِفِ  َوا ًْ  َأنْ  ُُم

ؾ ًِ ٌَْٕم٦م يُمّؾ  ذِم  َيْٖمَت ٤مم ؾَم  احْلَْٛمد يَمْٞمِٗمٞم٦َّم ذِم  اًْمُٕمَٚماَمء َواظْمَتَٚمَػ  :اًْمَ٘م٤ميِض  ىَم٤مَل  " َأيَّ

دّ  صَم٤مر ومِٞمفِ  َواظْمَتَٚمَٗم٧ْم ، َواًمرَّ ْٔ  َرّب  هللَِِّ  احْلَْٛمد: َوىِمٞمَؾ . هللَِِّ  احْلَْٛمد: َيُ٘مقل: وَمِ٘مٞمَؾ ، ا

 َهَذا سَملْم  خُمػَمَّ  ُهقَ : ضَمِرير اسِْمـ َوىَم٤مَل ، طَم٤مل يُمّؾ  قَمغَم  هللَِِّ  احْلَْٛمد: َوىِمٞمَؾ ، اًْمَٕم٤معَملِمَ 

ِحٞمح ُهقَ  َوَهَذا، يُمّٚمف  . هللَِِّ  سم٤ِمحْلَْٛمدِ  َُم٠ْمُُمقر َأٟمَّفُ  قَمغَم  َوَأْْجَُٕمقا اًمّمَّ

٤م  احْلَْٛمد: َيُ٘مقل، َوىِمٞمَؾ ، اهللَّ َيْرمَحؽ: َيُ٘مقل: وَمِ٘مٞمَؾ (  اًمتَِّْمِٛمٞم٧م)  ًَمْٗمظ َوَأُمَّ

٤ميُمؿْ  اهللَّ َيْرمَحٜم٤َم: َيُ٘مقل: َوىِمٞمَؾ ، اهللَّ َيْرمَحؽ هللَِِّ  َردّ  ذِم  َواظْمَتَٚمُٗمقا: ىَم٤مَل . َوإِيَّ

٧م قَمغَم  اًْمَٕم٤مـمِس : َوىِمٞمَؾ ، سَم٤مًمُٙمؿْ  َوُيّْمِٚمح اهللَّ هَيِْديُٙمؿْ : َيُ٘مقل: وَمِ٘مٞمَؾ ، اعْمَُِمٛمن

٤مومِِٕمّل  َُم٤مًمِؽ َوىَم٤مَل ، َوًَمُٙمؿْ  ًَمٜم٤َم اهللَّ َيْٖمِٗمر: َيُ٘مقل ـِ  سَملْم  خُيَػمَّ : َواًمِمَّ  ُهقَ  َوَهَذا، َهَذْي
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َقاب طََم٤مِدي٨م ٧ْم َصحَّ  َوىَمدْ ، اًمّمَّ ْٕ رَ  َوًَمقْ : ىَم٤مَل . هِباَِم  ا : َُم٤مًمِؽ ىَم٤مَل  اًْمُٕمَٓم٤مس شَمَٙمرَّ

تفُ  ُٙم٧م صُمؿَّ  صَماَلصًم٤م ُيَِمٛمن ًْ  (( اهـ.َي

 احلديح: فوائد 

 طمرص اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة قمغم اداء طم٘مقق اعمًٚمؿ. .1

 قمغم اعمًٚمؿ أن ي١مدي طم٘مقق أظمٞمف اعمًٚمؿ، وأن ٓ هيٛمٚمٝم٤م. .2

 إلؾمالم.ىمقة اًمّمٚم٦م واإلظمقة سملم أهؾ ا .3

 

 

 

 

              

                                                 

 (.18/212ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

98 
 

 احلديح الجاوَ عػس

 حطَ اخُلمق

 ِخَقاُرُؿمْ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 (( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.َأْخََلً   َأَحاِسـُُؽمْ 

  :غسح احلديح 

ُمـ  :أي((، ِخَقاُرُؿمْ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

يمؿًمٗمظ ُمًٚمؿ وامحد، واعمٕمٜمك: ظمٞم٤مريمؿ يمام ضم٤مء ذم  ، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ ظمػْمُ

 أومٕمؾ يريد أن وُيتٛمؾ ،ظمػم ْجع ..ظمٞم٤مريمؿ سم٘مقًمف يريد أن ُيتٛمؾطمجر: ))

 ،(( اهـ.وأظمػم ،ظمػم :اًمقاطمد ذم شم٘مقل ،اًمتٗمْمٞمؾ

ـ((: ْجع َأَحاِسـُُؽمْ ))  ًَ  أو ،سمْمٛمتلم ٍؼ ٚمُ ظُم  ْجع((َأْخََلً  ، ))َأطْم

 ُمٚمٙم٦م، واخلٚمؼ هق: أيْم٤مً  ظمالئؼ قمغم وجيٛمع ،ٍؼ ٚمْ ختٗمٞمٗم٤ًم ظُم  ومًٙمقن سمْمؿ

 .روي٦م شم٘مدم همػم ُمـ سمًٝمقًم٦م ُم٤م أومٕم٤مل اًمٜمٗمس قمـ هب٤م يّمدر

ـْ  إِنَّ ) : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَّ َصغمَّ  ىَمْقًمفىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: ))  ظِمَٞم٤مريُمؿْ  ُِم

ـ قَمغَم  احْل٨َّم  .. ومِٞمفِ ( َأظْماَلىًم٤م َأطَم٤مؾِمٜمُٙمؿْ  ًْ . َص٤مطِمٌف ِْمٞمَٚم٦مومَ  َوسَمَٞم٤من، اخْلُُٚمؼ طُم

ـ ىَم٤مَل . َوَأْوًمَِٞم٤مِئفِ  شَمَٕم٤ممَم  اهللَّ َأْٟمٌَِٞم٤مء ِصَٗم٦م َوُهقَ  ًَ ّي  احْلَ ٌٍَْمِ ـ طَمِ٘مٞمَ٘م٦م: اًْم ًْ  طُم

ََذى َويَمّػ ، اعْمَْٕمُروف سَمْذل اخْلُُٚمؼ ْٕ : قِمَٞم٤مض اًْمَ٘م٤ميِض  ىَم٤مَل . اًْمَقضْمف َوـَماَلىَم٦م، ا
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د، َواًْمٌنِْم  سم٤ِمجْلَِٛمٞمؾِ  اًمٜم٤َّمس خُم٤َمًَمَٓم٦م ُهقَ  ؿْمَٗم٤مق، هَلُؿْ  َواًمتََّقدُّ ، قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َواإْلِ

ْٚمؿ، َواطْمتاَِمهلؿْ  ؼْم ، قَمٜمُْٝمؿْ  َواحْلِ  اًْمِٙمؼْم  َوشَمْرك، اعْمََٙم٤مِره ذِم  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َواًمّمَّ

ؾْمتَِٓم٤مًَم٦م ِٓ ٦ٌَم. قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َوا  َوطَمَٙمك: ىَم٤مَل . َواعْم١َُماظَمَذة، َواًْمَٖمَْم٥م اًْمِٖمَٚمظ َوجُم٤َمَٟم

يُّ  َٚمِػ  ٤مظِماَلومً  اًمٓمَّؼَمِ ًَّ ـ ذِم  ًمِٚم ًْ ٥م َأمْ  هَمِريَزة ُهقَ  َهْؾ  اخْلُُٚمؼ طُم ًَ  ىَم٤مَل  ؟ ُُمْٙمَت

ِحٞمح: اًْمَ٘م٤ميِض  ٥ُم  َُم٤م َوُِمٜمْفُ ، هَمِريَزة ُهقَ  َُم٤م ُِمٜمْفُ  َأنَّ  َواًمّمَّ ًَ  سم٤ِمًمتََّخٚمُِّؼ  ُيْٙمَت

ىْمتَِداء ِٓ هِ  َوا  (( اهـ.سمَِٖمػْمِ

 واختؾف اـسؾف يف بقان معـى حسن اخلؾق:

ي: طم٘مٞم٘م٦م طمًـ اخلٚمؼ سمذل اعمٕمروف ويمّػ إذى وم٘م٤مل احلًـ اًمٌٍم

 وـمالىم٦م اًمقضمف.

وىم٤مل اًمِمٕمٌل: طمًـ اخلٚمؼ اًمٌذًم٦م واًمٕمٓمٞم٦م واًمٌنُِم احلًـ، وىمد يم٤من 

 اًمِمٕمٌل يمذًمؽ.

 وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: هق سمًُط اًمقضمف، وسمذُل اعمٕمروف، ويمػُّ إذى.

، وقمٜمف ـُ اخلٚمؼ أْن ٓ شَمٖمَْم٥َم وٓ حْتتدَّ أٟمَّف ىم٤مل:  وىم٤مل اإلُم٤مُم أمحد: طُمً

ـُ اخلٚمؼ أْن حتتٛمَؾ ُم٤م يٙمقُن ُمـ اًمٜم٤مس .  طُمً

وىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راهقيف: هق سمًُط اًمقضمِف، وأْن ٓ شمٖمْم٥م، وٟمحق 

 ذًمؽ ىم٤مل حمٛمد سمـ ٟمٍم .
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ـُ اخلٚمؼ: يمٔمُؿ اًمٖمٞمِظ هلل، وإفمٝم٤مر اًمٓمالىم٦م  وىم٤مل سمٕمُض أهؾ اًمٕمٚمؿ: طُمً

اًملم إٓ شم٠مد ي٤ًٌم أو إىم٤مُم٦م طمدي واًمٌنم إٓ ًمٚمٛمٌتدع واًمٗم٤مضمر، واًمٕمٗمُق قمـ اًمزَّ

ويمػُّ إذى قمـ يمّؾ ُمًٚمؿ أو ُمٕم٤مَهٍد إٓ شمٖمٞمػَم ُمٜمٙمر أو أظمذًا سمٛمٔمٚمٛم٦ٍم 

.  عمٔمٚمقٍم ُمـ همػم شمٕمدي

ىم٤مل اًم٤ٌمضمل: وحتًلم اخلٚمؼ أن ئمٝمر ُمٜمف عمـ جي٤مًمًف أو يرّد قمٚمٞمف اًمٌنِم 

 واحلٚمؿ واإلؿمٗم٤مق واًمّمؼم قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتقدد إمم اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم.

 ؟ولتطب  ًأغسيصي ق ِن حطَ اخلم 

ْج٤مقم٦م إمم أٟمف همريزي، ىم٤مل اعمٜم٤موي  ومذه٥م ،اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ

ـْ َُمَٙم٤مٟمِفِ ذم )ومٞمض اًم٘مدير( ُمًتدًٓ سمحدي٨م: )) ٌٍَؾ َزاَل قَم  ..إَِذا ؾَمِٛمْٕمُتْؿ سمَِج

ـْ ظُمُٚمِ٘مفِ  َ قَم ىُمقا، َوإَِذا ؾَمِٛمْٕمُتْؿ سمَِرضُمٍؾ شَمَٖمػمَّ ىُمقا سمِِف، َوإِٟمَّ  ..وَمَّمدن ُف َيِّمػُم وَماَل شُمَّمدن

(( أظمرضمف أمحد، ىم٤مل: ))وهذا اخلؼم سيح ذم أن طمًـ إمَِم َُم٤م ضُمٌَِؾ قَمَٚمْٞمفِ 

اخلٚمؼ ٓ يٛمٙمـ ايمت٤ًمسمف: ًمٙمٜمف ُمٜمزل قمغم شمٕمٌػم اًم٘مقة ٟمٗمًٝم٤م اًمتل هل اًمًجٞم٦م 

 ٓ قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م(( اهـ.

هذا اًمديـ ُمٌٜمل قمغم اًمًخ٤مء وطمًـ اخلٚمؼ، ذم ُمقوع آظمر: )) وىم٤مل

ومٙمامل إيامن اإلٟم٤ًمن وٟم٘مّمف قمغم ىمدر ذًمؽ، وٓ يٜم٤مىمْمف وٓ يّمٚمح إٓ هبام، 

ُم٤م ؾمٚمػ أٟمف ضمٌكم همريزي: ٕٟمف وإن يم٤من ؾمجٞم٦م أص٤مًم٦م ًمٙمـ يٛمٙمـ ايمت٤ًمب 
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صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  حتًٞمٜمف سمٜمحق ٟمٔمر ذم أظمالق اعمّمٓمٗمك

واحلٙمامء، صمؿ سمتّمٗمٞم٦م اًمٜمٗمس قمـ ذُمٞمؿ إوص٤مف، وىمٌٞمح اخلّم٤مل، صمؿ 

سم٤مًمٙمامل، وُمٕم٤مزم إطمقال، وطمٞمٜمئذ ومٞمث٤مب قمغم شمٚمؽ سمري٤موتٝم٤م إمم حتٚمٞمٝم٤م 

 إظمالق: ًمٙمقَن٤م ُمـ يمًٌف(( اهـ.

وذه٥م آظمرون إمم أٟمف ُمٙمت٥ًم يمام ورد ذم طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 (( أظمرضمف اًمٓمؼماين واًمدار ىمٓمٜمل.ؿِ ٚمُّ حَ ٤مًمتَّ سمِ  ؿُ ٚمْ  احلِ اَم ٟمَّ إِ وَ وؾمٚمؿ: ))

)دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم(:  وىمد ْجع احل٤مومظ اسمـ طمجر سملم اًم٘مقًملم، ىم٤مل ذم

))وىمد اظمتٚمػ ومٞمف هؾ هق ُمٙمت٥ًم أو همريزي؟ وْجع سملم اًم٘مقًملم سم٠مٟمف 

ش: اًمٗمتح»وي٘مقى ويٜمٛمق سم٤مًمٙم٥ًم. ىم٤مل احل٤مومظ ذم  ،همريزي سم٤مقمت٤ٌمر أصٚمف

وحمّمؾ ُم٤م أضم٤مب اًمٕمٚمامء قمـ إطم٤مدي٨م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م إضمقسم٦م سم٠من أومْمؾ 

٠من أقمٚمؿ يمال سمام إقمامل يمذا أن اظمتالف اجلقاب ٓظمتالف طم٤مل اًم٤ًمئٚملم سم

ُيت٤مج إًمٞمف، أو سمام هلؿ ومٞمف رهم٦ٌم، أو سمام هق اًمالئؼ، أو أن اظمتالومف سم٤مظمتالف 

إوىم٤مت سم٠من يٙمقن اًمٕمٛمؾ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م أومْمؾ ُمٜمف ذم همػمه ــــ وم٘مد يم٤من 

اجلٝم٤مد ذم اسمتداء اإلؾمالم أومْمؾ إقمامل ٕٟمف اًمقؾمٞمٚم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم هب٤م واًمتٛمٙمـ 

أن اًمّمالة أومْمؾ ُمـ اًمّمدىم٦م، وُمع ذًمؽ  ُمٜمٝم٤م، وىمد شمٔم٤مومرت إدًم٦م قمغم

ومٗمل وىم٧م ُمقاؾم٤مة اعمْمٓمر شمٙمقن اًمّمدىم٦م أومْمؾ، أو أن أومْمؾ ًمٞمس قمغم سم٤مسمف 
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سمؾ اعمراد اًمٗمْمؾ اعمٓمٚمؼ، أو أن اعمراد ُمـ أومْمؾ ومحذوم٧م ُمـ وهل ُمرادة يمام 

َ  ؿْ يمُ ػْمُ ظَم  ؿْ يمُ ػْمُ ظَم »ورد  وُمٕمٚمقم أٟمف ٓ يّمػم سمذًمؽ ظمػم اًمٜم٤مس ُمٓمٚم٘م٤ًم، ش فِ ٚمِ هْ ِٕ

ل قمغم اإلـمالق اإليامن، واًم٤ٌمىمٞم٤مت ُمت٤ًموي٦م ذم ومٕمغم هذا.. وم٠مومْمؾ إقمام

 يمقَن٤م ُمـ أومْمٚمٝم٤م، وإن شمٗم٤موشم٧م درضم٤مهت٤م سمام ورد ومٞمٝم٤م اهـ. ُمٚمخّم٤ًم(( اهـ.

 احلديح: فوائد 

 احل٨م قمغم طمًـ اخلٚمؼ ذم ْجٞمع اًمِمئقن. .1

 أن طمًـ اخلٚمؼ هق ُمٞمزان اًمتٗم٤موؾ ذم اخلػمي٦م قمٜمد اهلل ورؾمقًمف. .2

 ب اًمٕمٌد ُمـ اهلل.ُيًـ اًمت٤ًمسمؼ ذم اًمٗمْم٤مئؾ ومٌٝم٤م ي٘مر .3
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 احلديح التاضع عػس

 فطن تعمي القسآُ وتعميىْ

ُؿمْ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  َتَعؾَّمَ  َمنْ  َخْرُ

ـُْؼْرآنَ  َؿهُ  ا  (( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.َوَطؾَّ

 :غسح احلديح 

ؿُ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ، ىمد شم٘مدم اًمٙمالم ((مْ َخْرُ

 َمنْ  َأْؽَضَؾُؽمْ  إِنَّ ، وذم رواي٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم: ))قمٜمف ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ

ـُْؼْرآنَ  َتَعؾَّمَ  َؿهُ  ا  ((.َوَطؾَّ

ـُْؼْرآنَ  َتَعؾَّمَ  َمنْ )) ((، أي: يمٚمف أو سمٕمْمف، وم٤مًمٚمٗمظ ص٤مًمح ًمألُمريـ، ا

 ظمػم آي٦م ذم يم٤من ًمقو ي٠ميت ُم٤م ُمٜمف وضمد ُمـ أن سم٤مقمت٤ٌمر هٜم٤م اًمٌٕمض إرادة ويّمح

 .يمذًمؽ يٙمـ مل ممـ

 وشمٕمٚمؿ طمٗمٔمف اًم٘مرآن شمٕمٚمؿ ُمـ ًمٚمٗمٝمؿ يًٌؼ واًمذي: اعمح٘م٘ملم سمٕمض ىم٤مل

 .ْجٕمٝمام ُمـ وم٤مخلٞم٤مر ،وم٘مٝمف

َؿهُ ))  قم٤مُمالً  شمٕم٤ممم اهللّ وضمف سمف ُمٌتٖمٞم٤مً  إُمريـ يمال ذم(( همػمه خمٚمّم٤ًم َوَطؾَّ

 قمٚمٞمف وآًمف وم٘مد ورد قمٜمف صغم اهلل وإطمٙم٤مم، وأداب إظمالق ُمـ ومٞمف سمام

 لْمَ سمَ  ةُ قَ ٌُ اًمٜمُّ  ٧ِم ضَم رِ دْ تُ اؾْم  اَم ٟمَّ ٠مَ ٙمَ ومَ  ..آنَ رْ اًم٘مُ  أَ رَ ىمَ  ـْ ُمَ وصحٌف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: ))

َ إِ  ،فِ ٞمْ ٌَ ٜمْ ضَم  ْ  فُ ٟمَّ أَ  َّٓ  (( أظمرضمف احل٤ميمؿ واسمـ ايب ؿمٞم٦ٌم.فِ ٞمن ًمَ إِ  كطَم قْ يُ  َٓ
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َٛمفُ َأْو وذم ًمٗمظ ))  ٘متيضي((، وهل ًمٚمتٜمقيع ٓ ًمٚمِمؽ،  وهذا اًمٚمٗمظ.. قَمٚمَّ

 وًمق اًم٘مرآن شمٕمٚمؿ ُمـ أن ومٞمٚمزم ،إُمريـ أطمد ومٕمؾ عمـ اعمذيمقرة اخلػمي٦م إصم٤ٌمت

 .يتٕمٚمٛمف مل وإن ُمثالً  ومٞمف سمام قمٛمؾ ممـ ظمػماً  يٙمقن أن همػمه يٕمٚمٛمف مل

ًمٙمـ إيمثريـ قمغم أٟمف سم٤مًمقاو، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح اًم٤ٌمري(: 

 أن همػمه.. وقمٚمٛمف شمٕمٚمٛمف ُمـ أن أيْم٤م اًمقاو رواي٦م قمغم يٚمزم ي٘م٤مل: وٓ))

 ٟم٘مقل: ٕٟم٤َّم همػمه: يٕمٚمٛمف ومل فيتٕمٚمٛم أن همػم ُمـ ومٞمف سمام قمٛمؾ ممـ أومْمؾ يٙمقن

 واًمذي اًمٕمٚمؿ، سمٕمد اًمتٕمٚمٞمؿ طمّمقل ضمٝم٦م ُمـ سم٤مخلػمي٦م اعمراد يٙمقن أن ُيتٛمؾ

 أذف ُمـ سمؾ وم٘مط: يٕمٛمؾ ُمـ سمخالف اعمتٕمدي، اًمٜمٗمع ًمف ُيّمؾ همػمه يٕمٚمنؿ

 قمٛمؾ ًمٖمػمه وشمٕمٚمٞمٛمف شمٕمٚمٛمف يٙمقن أن يًتٚمزم همػمه ومٛمٕمٚمؿ اًمٖمػم شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٛمؾ

 اعمتٕمدي.. اًمٜمٗمع طمّمقل اعمٕمٜمك يم٤من ًمق ي٘م٤مل وٓ ُمتٕمد، ٟمٗمع وحتّمٞمؾ

 أذف اًم٘مرآن ٟم٘مقل: ٕٟم٤َّم ذًمؽ: ذم ُم٤م قمٚمامً  همػمه قمٚمَّؿ ُمـ يمؾ ٓؿمؽمك

 وإنْ  اًم٘مرآن همػم شمٕمٚمؿ ممـ أذف ًمٖمػمه.. وقمٚمَّٛمف شمٕمٚمَّٛمف ُمـ ومٞمٙمقن اًمٕمٚمقم،

َٛمُف،  ُمٙمٛمؾ وشمٕمٚمٞمٛمف اًم٘مرآن شمٕمٚمؿ سملم اجل٤مُمع أن ؿمؽ وٓ اعمدقمل، ومٞمث٧ٌم قَمٚمَّ

 أومْمؾ، يم٤من وهلذا اعمتٕمدي: واًمٜمٗمع اًم٘م٤مس اًمٜمٗمع سملم ضم٤مُمع ،وًمٖمػمه ًمٜمٗمًف

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ سم٘مقًمف: وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف قمٜمل ُمـ ْجٚم٦م ُمـ وهق

 إمم واًمدقم٤مء ،{٦٦فصلج: } چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ    

 وقمٙمًف اجلٛمٞمع، أذف وهق اًم٘مرآن، شمٕمٚمٞمؿ ْجٚمتٝم٤م ُمـ ؿمتك سم٠مُمقر ي٘مع اهلل
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ەئ   ەئ  وئ  وئ          چ  شمٕم٤ممم: ىم٤مل يمام اإلؾمالم ُمـ ًمٖمػمه اعم٤مٟمع اًمٙم٤مومر

 (( اهـ.{١٤٩األًعام: } چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

 اًم٘مرآن شمٕمٚمؿ ُمـ ظمػميمؿ)وىم٤مل اإلُم٤مم اعمٜم٤موي ذم )ومٞمض اًم٘مدير(: ))

 ٓ اًم٘مرآن ذم وشمٕمٚمٞمٛمف شمٕمٚمٛمف يم٤من ُمـ واعمٕمٚمٛملم اعمتٕمٚمٛملم ظمػم أي: ،(وقمٚمٛمف

 اؿمتٖمؾ ُمـ اًمٜمٌٞملم سمٕمد اًمٜم٤مس ظمػم ومٙمذا اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم إذ همػمه: ذم

 أو ٟمٗمًف، قمغم ي٘متٍم ُمـ ٓ همػمه، يٕمٚمنؿ ُمـ اعمتٕمٚمٛملم ظمػم اعمراد: أو سمف:

 اًمٕمٚمؿ، سمٕمد اًمتٕمٚمٞمؿ طمّمقل ضمٝم٦م أي: اجلٝم٦م، هذه ُمـ ظم٤مص٦م ظمػمي٦م اعمراد:

 وم٘مط: يٕمٛمؾ ُمـ سمخالف اعمتٕمدي، اًمٜمٗمع ًمف ُيّمؾ همػمه.. يٕمٚمنؿ واًمذي

 ومٕمؾ عمـ اخلػمي٦م إصم٤ٌمت ٓىمتْم٤مئٝم٤م أو: قمغم اًمقاو رواي٦م اؾمتٔمٝمروا وًمذًمؽ

 ومٝمق وًمٖمػمه، ًمٜمٗمًف ُمٙمٛمؾ سمٞمٜمٝمام اجل٤مُمع أن ؿمؽ وٓ إُمريـ، أطمد

 (( اهـ.إومْمؾ

 ِن املقسئ أفطن وَ الفقيْ؟ 

اعمٕمتٛمد أن اًمٗم٘مٞمف أومْمؾ: ٕن اًمٗم٘مٞمف ُيًـ اًمٕم٤ٌمدة هلل ويٕمٚمؿ أطمٙم٤مم  

اسمـ طمجر ذم )ومتح ذع اهلل، وىمد ٓ يٙمقن اًم٘م٤مرئ يمذًمؽ، ىم٤مل احل٤مومظ 

 يٙمقن أن هذا قمغم ومٞمٚمزم ىمٞمؾ: وم٢مناًم٤ٌمري( سمٕمد أن شمٙمٚمؿ قمـ هذا احلدي٨م: ))
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 وم٘مٝم٤مء يم٤مٟمقا سمذًمؽ اعمخ٤مـمٌلم ٕن ٓ: ىمٚمٜم٤م: اًمٗم٘مٞمف، ُمـ أومْمؾ اعم٘مرئ

 سم٤مًمًٚمٞم٘م٦م اًم٘مرآن ُمٕم٤مين يدرون ومٙم٤مٟمقا اًمٚم٤ًمن، أهؾ يم٤مٟمقا َٕنؿ اًمٜمٗمقس:

 ذم يم٤من ومٛمـ ؾمجٞم٦م، هلؿ اًمٗم٘مف ومٙم٤من سم٤مٓيمت٤ًمب، سمٕمدهؿ ُمـ يدرهي٤م مم٤م أيمثر

 يٗمٝمؿ ٓ حمْم٤مً  ُُم٘مرئ٤مً  أو ىم٤مرئ٤مً  يم٤من ُمـ ٓ ذًمؽ، ذم ؿم٤مريمٝمؿ ؿم٠مَنؿ.. ُمثؾ

 أومْمؾ اعم٘مرئ يٙمقن أن ومٞمٚمزم ىمٞمؾ: وم٢من ُيْ٘مِرَئُف، أو َي٘مرؤه ُم٤م ُمٕم٤مين ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

 واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف وإُمر واًمرسم٤مط سم٤معمج٤مهدة اإلؾمالم ذم همٜم٤مء أقمٔمؿ هق ممـ

 يم٤من ومٛمـ اعمتٕمدي، اًمٜمٗمع قمغم يدور اعم٠ًمًم٦م طمرف ىمٚمٜم٤م: ُمثاًل، اعمٜمٙمر قمـ

( ومٚمٕمؾ أومْمؾ، يم٤من أيمثر.. قمٜمده طمّمقًمف ـْ  ُمع سمد وٓ اخلؼم، ذم ُمْمٛمرة )َُم

 اخلػمي٦م شمٙمقن أن وُيتٛمؾ ُمٜمٝمؿ، صٜمػ يمؾ ذم اإلظمالص ُمراقم٤مة ُمـ ذًمؽ

 اًمالئؼ يم٤من سمذًمؽ، ظمقـمٌقا خمّمقصلم سمٜم٤مس ُم٘مٞمدة ًمٙمٜمٝم٤م أـمٚم٘م٧م وإن

 قمغم ي٘متٍم ُمـ ٓ همػمه، يٕمٚمؿ ُمـ اعمتٕمٚمٛملم ظمػم اد:اعمر أو ذًمؽ، سمح٤مهلؿ

 ُمـ ظمػم ومٛمتٕمٚمٛمف اًمٙمالم، ظمػم اًم٘مرآن ٕن احلٞمثٞم٦م: ُمراقم٤مة اعمراد أو ٟمٗمًف،

 قمٚمؿ سمٛمـ خمّمقص ومٝمق يم٤من ويمٞمٗمام اًم٘مرآن، ظمػمي٦م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم همػمه ُمتٕمٚمؿ

 (( اهـ.قمٞمٜم٤م قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م قمٚمؿ ىمد يٙمقن سمحٞم٨م وشمٕمٚمؿ

 شمٕمٚمؿ أو اًم٘مرآن شمٕمٚمؿ أومْمؾ إيام ىمٚم٧َم: وم٢من)) وىم٤مل ذم )قمٛمدة اًم٘م٤مري(:

 إقمٞم٤من، قمغم ومرض ُمٜمٝمام اًمالزم شمٕمٚمؿ اجلقزي: اسمـ ىم٤مل ىمٚم٧ُم: اًمٗم٘مف؟
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 وم٢من اًم٤ٌمىملم، قمـ ؾم٘مط ىمقم سمف ىم٤مم إذا اًمٙمٗم٤مي٦م قمغم ومرض ْجٞمٕمٝمام وشمٕمٚمؿ

 وم٤معمتِم٤مهمؾ إقمٞم٤من.. طمؼ ذم اًمقاضم٥م ىمدر قمغم ُمٜمٝمام اًمتزيد ذم اًمٙمالم ومروٜم٤م

 ُمـ أومْمؾ اًمٗم٘مف ٕن اإلٟم٤ًمن: طم٤مضم٦م إمم راضمع ذًمؽو أومْمؾ، سم٤مًمٗم٘مف

 ذم اًم٘م٤مرئ ىمدم ومٚمذًمؽ إوم٘مف، هق اًمٜمٌل زُمـ ذم اًم٘م٤مرئ يم٤من وإٟمام اًم٘مراءة،

 (( اهـ.اًمّمالة

 احلديح: فوائد 

 سمٞم٤من ومْمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وومْمؾ شمٕمٚمٛمف. .1

 يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يتٕمٚمؿ اًم٘مرآن ويٕمٛمؾ سمف. .2

 ٚمٛمف وشمٗمّٝمؿ ُم٤م ومٞمف.قمٔمٛم٦م شمٕمٚمٞمؿ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد شمٕم .3
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 احلديح العػسوُ

 ٌفع اخلمق

 ِطَقاُل  ُؿُؾُفمْ  َاخَلْؾُق ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 (( رواه أسمق يٕمغم.اللِ، َؽَلَحب ُفْم إَِغ اللِ َأْكَػَعُفْم ـِِعَقاـِهِ 

 :غسح احلديح 

، ((اللِ ِطَقاُل  ُؿُؾُفمْ  َاخَلْؾُق وؾمٚمؿ: )) وآًمف وصحٌفقمٚمٞمف  ىمقًمف صغم اهلل

 ىم٤مل ، ومٝمؿ قم٤مًم٦م قمغم اهلل شمٕم٤ممم ذم قمالهيٕمقهلؿ اًمذي وهق ،وم٘مراؤه :أي

 ٕرزاق اعمتْمٛمـ يم٤من عم٤م شمٕم٤ممم وم٢مٟمف ،واًمتقؾمع اعمج٤مز قمغم هذا: اًمٕمًٙمري

 .يمٕمٞم٤مًمف اخلٚمؼ يم٤من هب٤م اًمٙم٤مومؾ اًمٕم٤ٌمد

((، واًمْمٛمػم ـِِعَقاـِهِ )) (( أي: أيمثرهؿ ٟمٗمٕم٤مً َؽَلَحب ُفْم إَِغ اللِ َأْكَػَعُفمْ ))

يٕمقد قمغم اهلل شمٕم٤ممم، وأومْمؾ اًمٜمٗمع هلؿ هدايتٝمؿ وشم٘مريٌٝمؿ همغم اهلل شمٕم٤ممم، 

وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ذم دٟمٞم٤مهؿ وآظمرهتؿ، واًمرمح٦م هبؿ وُم٤ًمقمدهتؿ سم٘مدر 

 اعمًتٓم٤مع.

ٝمؿ(( يٕمقد قمغم قمٞم٤مل اإلٟم٤ًمن أٟمٗمًـِِعَقاـِهِ وىمٞمؾ أن اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف: ))

، أي: ُمـ هق أيمثر ٟمٗمٕم٤ًم ًمٕمٞم٤مل ٟمٗمًف، واعمٕمٜمك ٟمٗم٘متٝمؿ وشمٚمزُمف يٛمقَنؿ اًمذيـ

  إول هق إىمرب.

                                                 

 (.4/562اٟمٔمر:  ومٞمض اًم٘مدير ) (1)

 (. 1/291اٟمٔمر:  ومٞمض اًم٘مدير ) (2)
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 ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 ٞم٤مًمفِ ـسمٕم هؿأسمرُّ  إًمٞمف اً رَّ ــــمُ  وم٠مطمٌٝمؿ  فمالًمفِ  حت٧م اهلل قمٞم٤مل يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس

 احلديح: فوائد 

حت٧م أُمره وطمٙمٛمف  ،ف، وهؿ وم٘مراء إًمٞماخلٚمؼ يمٚمٝمؿ قم٤مًم٦م قمغم اهلل .1

 ه.وىمٝمر

 احل٨م قمغم ُم٤ًمقمدة اًمٜم٤مس وىمْم٤مء طمقائجٝمؿ سم٘مدر اعمًتٓم٤مع. .2

 يزداد حم٦ٌم قمٜمد اهلل. ..سم٘مدر ُم٤م يٜمٗمع اًمٕمٌد إظمقاٟمف .3
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 احلديح احلادي والعػسوُ

 تسك الػبّات

 إَِغ  َيِريُبَك  َما َدعْ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 .، واًمؽمُمذياًمٜم٤ًمئلو أمحد، هصحٞمح روا(( طمدي٨م َيِريُبَك  َل  َما

 :غسح احلديح 

((، أي: اشمرك، وإُمر َدعْ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

  . إصح قمغم ُمٜمدوب اًمِمٌٝم٤مت شمقىملهٜم٤م ًمٚمٜمدب: ٕن 

((، أي اًمذي يريٌؽ، ومام ُمقصقًم٦م سمٛمٕمٜمك اًمذي، ويريٌؽ: َيِريُبَك  َما))

: وأراب راب ُمـ وأؿمٝمر، تحٝم٤م أومّمحسمٗمتح اًمٞم٤مء اًمتحتٞم٦م ووٛمٝم٤م، ووم

 وىمٞمؾ: ،ُمٜمف شمتقهؿ عم٤م وأراب اًمري٦ٌم، ومٞمف شمتٞم٘مـ عم٤م راب: وىمٞمؾ. ؿمؽ سمٛمٕمٜمك

 سمري٦ٌم. أشمك إذا وأراب، يريٌؽ وشمٙمرهف ُم٤م ُمٜمف رأي٧م إذا راسمٜمل

 ُم٤م ٟمدسم٤مً  اشمرك((، أي: إمم ُم٤م ٓ شمِمؽ ومٞمف، وم٤معمٕمٜمك: َيِريُبَك  َل  َما إَِغ ))

        طمٚمف. ىم٤مل ذم )ومٞمض اًم٘مدير(:  ذم شمِمؽ ٓ ُم٤م إمم واقمدل طمٚمف، ذم شمِمؽ

 أو طمالٓ أو ىمٌٞمح٤م أو طمًٜم٤م يمقٟمف ذم شمِمؽ ُم٤م اشمرك أي: ،(يريٌؽ ُم٤م دع) ))

 شمٞم٘مٜم٧م ُم٤م يٕمٜمل: ومٞمف، ؿمؽ ٓ ُم٤م إمم واقمدل أي: ،(يريٌؽ ٓ ُم٤م إمم) طمراُم٤م

 (( اهـ.وطمٚمف طمًٜمف

                                                 

 ( .4/612(، وومٞمض اًم٘مدير)1/172اٟمٔمر:  دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ) (1)

 (.4/612ومٞمض اًم٘مدير ) (2)
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 ذم شمرشم٤مب ٟمٗمًؽ وضمدت إذا: واًمت٘مديرىم٤مل ذم )دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم(: ))

 وشمٜمٗمر اًمّمدق إمم شمٓمٛمئـ أَن٤م قمغم ضمٌٚم٧م اعم١مُمـ ٟمٗمس وم٢من وم٤مشمريمف، اًمٌمء..

 وإذا إُمر، ٟمٗمس ذم يمذًمؽ إًمٞمف اـمٛم٠مٟم٧م اًمذي أن شمٕمٚمؿ مل وإن اًمٙمذب ُمـ

 ُمٜمٝم٤م ضمرسم٧م إذا ورهٌتٝم٤م سمرهمٌتٝم٤م شم٠مظمذ أن ومٕمٚمٞمؽ ذًمؽ.. قمغم ضمٌٚم٧م

 طم٘م٤مئؼ قمغم أـمٚمٕمٝمؿ اهلل ٕن اًمّم٤مومٞم٦م: اًمٜمٗمقس ُمـ يمثػم ؿم٠من هق يمام اإلص٤مسم٦م

 ىمٚم٥م أن اهلل قمٚمؿ عم٤م: سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل. ُي٥ّم  ُم٤م سم٢مًمٖم٤مء أُم٤ميمٜمٝمؿ ذم وهؿ اًمقضمقد

 ويٓمٛمئـ يٛمٞمؾ أظمالىمٝم٤م رديء ُمـ اعمٓمٝمرة اًمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ذي اًمٙم٤مُمؾ اعم١مُمـ

 يمقن ُمـ ويٜمٗمر طم٘م٤ًم، أو صدىم٤مً  اًمٗمٕمؾ أو اًم٘مقل يمقن وُمٜمف يمامل، يمؾ إمم

. احلؾ قمغم واوح٦م قمالُم٦م وـمٛم٠مٟمٞمٜمتف ُمٞمٚمف ضمٕمؾ سم٤مـماًل، أو يمذسم٤مً  أطمدمه٤م

 وذم اًمٗمٕمؾ، إول سمٛم٤ٌمذة ذم وأُمر احلرام قمغم قمالُم٦م وٟمٗمرشمف واٟمزقم٤مضمف

 (( اهـ.أُمٙمـ ُم٤م قمٜمف سم٤مإلقمراض: اًمث٤مين

 ُم٤م إمم يري٥م ُم٤م شمرك ذم يمٚمف اًمقرع: سمٕمْمٝمؿ ىم٤ملوىم٤مل اإلُم٤مم اعمٜم٤موي: ))

 اًمٕم٤ٌمدات ذم شم٘مع اًمري٦ٌم أن ي٘متيض قمٛمقم إطم٤مدي٨م هذه وذم، يري٥م ٓ

 .ورع يمٚمف ذًمؽ ذم اًمري٦ٌم شمرك وإن ،إطمٙم٤مم أسمقاب وؾم٤مئر ٕم٤مُمالتواعم

 اًمذي اًمقرع ذم وأصؾ ،اًمديـ ىمقاقمد ُمـ ىم٤مقمدة إطم٤مدي٨م وهذه: ىم٤مًمقا

 ،اًمٞم٘ملم ًمٜمقر اعم٤مٟمٕم٦م وإوه٤مم فمٚمؿ اًمِمٙمقك ُمـ وراطم٦م ،اًمٞم٘ملم ُمدار قمٚمٞمف

                                                 

 (.1/172دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ) (1)
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 ىمد أٟمف ًمتٞم٘مٜمقا ..احلدي٨م هذا احلذاق شم٠مُمٚم٧م ًمق: اًمٕمًٙمري ىم٤مل( شمٜمٌٞمف)

 (( اهـ.اًمِمٌٝم٤مت دمٜم٥م ذم ىمٞمؾ ُم٤م يمؾ تققم٥ماؾم

 احلديح: فوائد 

 اعم١مُمـ يٌتٕمد قمـ ُمقاـمـ اًمري٦ٌم واًمِمؽ. .1

 اعم١مُمـ يتحرى احلالل ذم ْجٞمع آُمقر. .2

احل٨م قمغم اًمقرع اًمذي هق شمرق ُم٤م يم٤من ي٘ملم طمالل خم٤موم٦م اًمقىمقع ذم  .3

 احلرام، وًمٞمس اًمقرع شمرك احلرام: ٕن شمرك احلرام واضم٥م أصاًل.

 

 

 

 

              

                                                 

 (.4/614ومٞمض اًم٘مدير ) (1)



  

   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

113 

 احلديح الجاٌي والعػسوُ

 وقات اإلدابةأ

َطاَء َبْعَ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  اْْلََذانِ  اـد 

َؾاَمِة ُمْسَتَجاٌب َؽاْدُطوا  (( طمدي٨م صحٞمح رواه أسمق يٕمغم.َواْْلِ

 :غسح احلديح 

َطاءَ  إِنَّ ورد قمٜمد أمحد وأيب داود وهمػمهؿ سمٚمٗمظ: ))  اْْلََذانِ  َبْعَ  ُيَرد   َل  اـد 

َؾاَمةِ   .((َؽاْدُطوا َواْْلِ

َطاءَ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  اًمٓمٚم٥م((، وهق: اـد 

 . اًمدرضم٤مت راومع إمم احل٤مضم٤مت رومع: وىمٞمؾ اًمتيع، ؾمٌٞمؾ قمغم

َؾاَمةِ  اْْلََذانِ  َبْعَ )) ((، وهق أطمد آوىم٤مت اًمتل يًتج٤مب ُمْسَتَجاٌب  َواْْلِ

ٞمٝم٤م اًمدقم٤مء، وم٢من سمٕمض إوىم٤مت يتٙمقن آؾمتج٤مسم٦م ومٞمٝم٤م أرضمك ُمـ همػمه٤م، وم

غافر: } چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  يمجقف اًمٚمٞمؾ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

، وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أٟمف ٓسمد ُمـ شمٕمجٞمؾ آضم٤مسم٦م، وم٘مد يدقمقا اإلٟم٤ًمن ذم {٣٢

هذا اًمقىم٧م اعمذيمقر أو ذم همػمه ُمـ إوىم٤مت صمؿ ٓ يرى أصمر اإلضم٤مسم٦م، وًمٞمس 

ك قمدم رؤي٦م أصمر اإلضم٤مسم٦م قمدم طمّمقهل٤م، وم٘مد ورد قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ُمٕمٜم

ـْ  َُم٤موصحٌف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: )) ِٚمؿٍ  ُِم ًْ َٓ  إصِْمؿٌ  ومِٞمَٝم٤م ًَمْٞمَس  سمَِدقْمَقةٍ  َيْدقُمق ُُم  َو

َّٓ  ..َرطِمؿٍ  ىَمٓمِٞمَٕم٦مُ  ٤م ،صَماَلٍث  إطِْمَدى هِب٤َماهلُل  َأقْمَٓم٤مهُ  إِ َؾ  َأنْ  إُِمَّ ٤م ،َدقْمَقشُمفُ  ًَمفُ  شُمَٕمجَّ  َوإُِمَّ
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ظِمَرَه٤م َأنْ  ظِمَرةِ  ذِم  ًَمفُ  َيدَّ ْٔ ٤م ،ا َف  َأنْ  َوإُِمَّ ـْ  قَمٜمْفُ  َيٍْمِ   ُِم
ِ
قء ًُّ  إًِذا ىَم٤مًُمقا: ،((ُِمْثَٚمَٝم٤م اًم

 (( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.َأْؿَثرُ  اللَُّ)) ىَم٤مَل: ُٟمْٙمثُِر.

َتَج٤مُب وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ًْ طََمِديُمؿْ  ُي ْ  َُم٤م ِٕ  مَل

َتَج٥ْم  وَمَٚمؿْ  َدقَمْقُت  :َيُ٘مقُل  ،َيْٕمَجْؾ  ًْ  (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.زِم  ُي

ورسمام مل حتّمؾ ًمف آؾمتج٤مسم٦م ذم اًمدقم٤مء ًمٕمدم شمقومر ذوط اإلضم٤مسم٦م، وم٘مد 

٤َمورد ذم احلدي٨م قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: ))  اًمٜم٤َّمُس  َأهيُّ

ٌَُؾ  َٓ  ـَمٞمن٥ٌم اهللَ  إِنَّ  َّٓ  َيْ٘م ٤ًٌم إِ  وَمَ٘م٤مَل: اعْمُْرؾَمِٚملَم، سمِفِ  َأَُمرَ  سماَِم  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأَُمرَ اهللَ  َوإِنَّ  ،ـَمٞمن

 چڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  چ 

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  ، َوىَم٤مَل:{٤١الوؤهٌوى: }

ضُمَؾ  َذيَمرَ  ، صُمؿَّ {١٩١البقرة: } َٗمرَ  ُيٓمِٞمُؾ  اًمرَّ ًَّ   إمَِم  َيَدْيفِ  دُّ َيٛمُ  َأهْمؼَمَ  َأؿْمَٕم٨َم  اًم
ِ
اَمء ًَّ  َي٤م اًم

، َي٤م َربن  سُمفُ  طَمَراٌم، َوَُمْٓمَٕمُٛمفُ  َربن فُ  طَمَراٌم، َوَُمنْمَ ًُ ٌَ  سم٤ِمحْلََراِم، َوهُمِذَي  طَمَراٌم، َوَُمْٚم

َتَج٤مُب  وَم٠َمٟمَّك ًْ  اظمرضمف ُمًٚمؿ. ًمَِذًمَِؽ؟!(( ُي

 ستجابة اـدطاء َشوط ؿثرة، ؽؿـفا:ول

 واًمِمٌٝم٤مت، وأن اعمٜمٙمرات ْجٞمع قمـ وآسمتٕم٤مد، احلرام قمـ آسمتٕم٤مد

 أن، ًمدقم٤مئف يًتج٤مب ٕن ُم١مهالً  يٙمقن سمحٞم٨م شمٕم٤ممم هلل ـم٤مئٕم٤مً  اعمريد يٙمقن

، اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة صمؿ، قمٚمٞمف واًمثٜم٤مء اهلل محد صمؿ، سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر اًمدقم٤مء يٌدأ
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صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف  اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة صمؿ، اعم٠ًمًم٦م ـمٚم٥م صمؿ

 وؾمٚمؿ.

 إذان سملم يرد ٓ اًمدقم٤مء)   )ومٞمض اًم٘مدير(: ))ىم٤مل اإلُم٤مم اعمٜم٤موي ذم

 ومه٦م ومٕم٤مًم٦م ٟمٗمس ًمٚمداقمل يم٤من إذا سمام ُمنموط هذا: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل( واإلىم٤مُم٦م

 ،واعمٙم٤مره اًمٜمقازل دومع ذم إؾم٤ٌمب أىمقى ُمـ طمٞمٜمئذ ومٞمٙمقن ،ُم١مصمرة

 ٟمٗمًف ذم ًمْمٕمػ إُم٤م قمٜمف أصمره يتخٚمػ ىمد ًمٙمـ :واعمٓم٤مًم٥م اعمآرب وطمّمقل

 وقمدم اًم٘مٚم٥م ًمْمٕمػ وإُم٤م ،اًمٕمدوان ُمـ ومٞمف عم٤م :اهلل ٌفُي ٓ دقم٤مء يٙمقن سم٠من

 وم٢من ،اًمرظمق يم٤مًم٘مقس ومٞمٙمقن ،اًمدقم٤مء وىم٧م قمٚمٞمف وْجٕمٞمتف اهلل قمغم إىم٤ٌمًمف

 وفمٚمؿ طمرام يم٠ميمؾ اإلضم٤مسم٦م ُمـ ُم٤مٟمع حلّمقل وإُم٤م ،سمْمٕمػ ُمٜمف خيرج اًمًٝمؿ

(( يْمٕمٗمٝم٤م أو ىمقشمف ومٞمٌٓمؾ ،وهلق ،وؾمٝمق ،همٗمٚم٦م واؾمتٞمالء ،ذٟمقب وريـ

 اهـ.

(( سمام ؿمئتؿ ذم هذا اًمقىم٧م ظم٤مص٦م وذم همػمه قم٤مُم٦م ُم٤م مل يٙمـ واَؽاْدطُ ))

اًمدقم٤مء سمٛمحرم يم٤مًمدقم٤مء سم٤مإلصمؿ أو ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

َتَج٤مُب  َيَزاُل  َٓ وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ًْ ٌْدِ  ُي ْ  َُم٤م ًمِْٚمَٕم (( َرطِمؿٍ  ىَمٓمِٞمَٕم٦مِ  َأوْ  سم٢ِمصِْمؿٍ  َيْدعُ  مَل

  َيْدقُمق َأطَمدٌ  َُم٤م)أظمرضمف ُمًٚمؿ، وذم ًمٗمظ قمٜمد أمحد: )
ٍ
َّٓ  ..سمُِدقَم٤مء  َُم٤ماهلُل  آشَم٤مهُ  إِ

ـْ  قَمٜمْفُ  يَمػَّ  َأوْ  ؾَم٠َمَل،   ُِم
ِ
قء ًُّ ْ  َُم٤م ُِمْثَٚمفُ  اًم  ((.َرطِمؿٍ  سمَِ٘مٓمِٞمَٕم٦مِ  َأوْ  سم٢ِمصِْمؿٍ  َيْدعُ  مَل
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ََذانِ  سَمْٕمدَ  شُمَ٘م٤مُل  َأْدقِمَٞم٦مٍ  شَمْٕمِٞملمُ  َوَردَ  َوىَمدْ  َهَذاىم٤مل ذم )ؾمٌؾ اًمًالم(: )) ْٕ ، ا

ََذانِ  سَملْمَ  َُم٤م َوُهقَ  ْٕ ىَم٤مَُم٦مِ  ا ٤م سم٤َِمهللَِّ  َرِوٞم٧م }: َيُ٘مقَل  َأنْ : َواإْلِ ؾْماَلمِ  َرسمًّ  ِديٜم٤ًم َوسم٤ِمإْلِ

دٍ  ًٓ  َوسمُِٛمَحٛمَّ ـْ  إنَّ : َوؾَمٚمَّؿَ  َوآًمِفِ  قَمَٚمْٞمفِ اهلُل  َصغمَّ  ىَم٤مَل  َرؾُمق  ًَمفُ  هُمِٗمرَ  َذًمَِؽ  ىَم٤مَل  َُم

ٌُفُ  َ  َأنْ : { َذْٟم ِلن  قَمغَم  ُيَّمكمن ـْ  وَمَراهِمفِ  سَمْٕمدَ  َوؾَمٚمَّؿَ  َوآًمِفِ  قَمَٚمْٞمفِ  شَمَٕم٤ممَم اهلُل  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ  ُِم

نِ  إضَم٤مسَم٦مِ  ـُ  ىَم٤مَل ، اعْم١َُمذن  قَمٚمَّؿَ  يَماَم  إًَمْٞمفِ  َوُيَّمغمَّ  سمِفِ  ُيَّمغمَّ  َُم٤م َأيْمَٛمُؾ : اهْلَْدِي  ذِم  اًْمَ٘مٞمنؿِ  اسْم

َتفُ   (( اهـ.َٝم٤مُِمٜمْ  َأيْمَٛمُؾ  قَمَٚمْٞمفِ  َصاَلةَ  وَماَل ، قَمَٚمْٞمفِ  ُيَّمٚمُّقا َأنْ  ُأُمَّ

ويمذا يًـ سمٕمد إذان ـمٚم٥م اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف 

ـْ وؾمٚمؿ، وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) َٛمعُ  طِملمَ  ىَم٤مَل  َُم ًْ  َي

ُٝمؿَّ  :اًمٜمنَداءَ  قْمَقةِ  َهِذهِ  َربَّ  اًمٚمَّ ٦مِ  اًمدَّ اَلةِ  ،اًمت٤َّمُمَّ ًدا آِت  ،اًْمَ٘م٤مِئَٛم٦مِ  َواًمّمَّ  َقؾِمٞمَٚم٦مَ اًمْ  حُمَٛمَّ

ِذي حَمُْٛمقًدا َُمَ٘م٤مًُم٤م َواسْمَٕمْثفُ  ،َواًْمَٗمِْمٞمَٚم٦مَ   َيْقمَ  ؿَمَٗم٤مقَمتِل ًَمفُ  طَمٚم٧َّْم  ..َوقَمْدشَمفُ  اًمَّ

 (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

 احلديح: فوائد 

سمٞم٤من ومْمٞمٚم٦م سمٕمض إوىم٤مت واظمتّم٤مصف سم٤مؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء، وُمٜمٝم٤م  .1

 سملم إذان واإلىم٤مُم٦م.

 شمٕم٤ممم ذم قماله وآؾمتٛمرار ذم دقم٤مءه. احل٨م قمغم دقم٤مء احلؼ .2

 ُم٤ميمـ اًمتل شمٙمقن ومٞمٝم٤م آؾمتج٤مسم٦م أرضمك.شمرىم٥م إوىم٤مت وإ .3

                                                 

 (.1/449ؾمٌؾ اًمًالم ) (1)
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 احلديح الجالح والعػسوُ

 طعي اإلمياُ

يَمنِ  َصْعمَ  َذاَ  ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  اْْلِ

ا، بِاللَِّ  َرِضَ  َمنْ  ْسََلمِ  َربًّ ٍد َوبِؿُ  ِديـًا، َوبِاْْلِ  (( رواه ُمًٚمؿ.َوَرُسوًل  َكبِقًّا َحؿَّ

 :غسح احلديح 

((: واًمذوق يمام َصْعمَ  َذاَ  ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 يمثر.. وإذا شمٜم٤موًمف، ي٘مؾ ومٞمام وأصٚمف اًمٗمؿ، ذم اًمٓمٕمؿ وضمقدىم٤مًمف اًمراهم٥م هق: 

 ٦ماًمرمح ذم إُم٤م اإلص٤مسم٦م وضمقد سمٛمٕمٜمك اًم٘مرآن ذم واؾمتٕمٛمؾ،إيمؾ ًمف ي٘م٤مل

، وىمقًمف {٨هود: } چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٟمحق

وإُم٤م ذم  ،{٥٢الشورى: } چۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ   چ شمٕم٤ممم: 

وىم٤مل همػمه: ، {٤٣الٌساء: } چڳ  ڳ  چاًمٕمذاب ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وصحٌف  آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اعمّمٓمٗمك قمٜمد يٜم٤مًمقٟمف عم٤م ُمثالً  بَُض  اًمذوق

 .اخلػم ُمـ وؾمٚمؿ

 عمراد سمف ذم احلدي٨م أُمر وضمداين ٓ طمز.وا

يَمنِ )) ((: وىمد شم٘مدم شمٕمريٗمف ذم احلدي٨م اًمراسمع قمنم، وٓ سم٠مس ُمـ اْْلِ

 ذيمره هٜم٤م، ومٝمق ًمٖم٦م ُمٓمٚمؼ اًمتّمديؼ.
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وذقم٤ًم: شمّمديؼ اًمٜمٌل ^ ومٞمام ضم٤مء سمف ممـ٤م قُمِٚمـؿ ُمــ اًمـديـ سم٤مًميـورة، 

اًمٕمٚمـامء ذم أي: قَمِٚمؿ سمف اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م، وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمرضمقع إمم اًمٜمّمـقص و

ومٝمؿ هذا اًمٕمٚمـؿ، يمٗمـرض اًمّمـالة واًمّمـٞم٤مم واًمزيمـ٤مة واحلـ٩م، وطمرُمـ٦م اًمزٟمـ٤م 

 وذب اخلٛمر.

 روٞم٧م ُمٕمٜمك: اهلل رمحف اًمتحرير ص٤مطم٥م ىم٤مل((، أي: ىمٜمع، َرِضَ  َمنْ ))

 .همػمه ُمٕمف أـمٚم٥م ومل، سمف وايمتٗمٞم٧م سمف ىمٜمٕم٧م سم٤مًمٌمء

ا بِاللَِّ)) ًـع ُمٕمـ٤مين ُمٜمٔمقُمـ٦م ذم ((، أي: ُم٤مًمٙم٤ًم وُمدسمرًا، واًمرب يـ٠ميت سمتَربًّ

 ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:

ىمري٥م حمٞمط ُم٤مًمؽ 

 وُمــدسّمر

 

 

 ُمرٍب يمثػم اخلــػم واعمقمم ًمٚمٜمٕمؿ

وظم٤مًم٘مٜم٤م اعمٕمٌقد ضم٤مسمر  

 يمنٟم٤م

 

 وُمّمٚمحٜم٤م واًمّم٤مطم٥م اًمث٤مسم٧م

 اًم٘مدم 

 اًم٘مدم 

وضم٤مُمٕمٜم٤م واًمًٞمد اطمـٗمظ 

 هذه

 

 ـُمٕم٤مٍن أشم٧م ًمٚمرب وم٠مدع ًمــٛم

 ٟمٔمؿ

 

ْسََلمِ ))  : آؾمتًالم وآٟم٘مٞم٤مد.((: واإلؾمالم ًمٖم٦مِديـًا َوبِاْْلِ

أي: اًمتـل ، آٟم٘مٞم٤مد ًمألطمٙمـ٤مم اًمنمـقمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦موذقم٤ًم: آؾمتًالم، و

 وآًمـف وصـحٌف اًمتل ضم٤مء هب٤م ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمـفقُمِٚمؿ أَن٤م ُمـ اًمنميٕم٦م 

 .وؾمٚمؿ

 اًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة. واًمديـ ًمٖم٦م:

                                                 

 (.417( و)127اٟمٔمر: ذح اًمّم٤موي قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد ) (1)

 (. 2/183اٟمٔمر:  ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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 وآًمف وصحٌفصغم اهلل قمٚمٞمف  حمٛمد وذقم٤ًم: ُم٤م ذقمف اهلل قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف

 وؾمٚمؿ ُمـ آطمٙم٤مم، ويرادومف ذقم٤ًم اإلؾمالم.

 طمدي٨م ذم يمام آٟم٘مٞم٤مد سم٤مإلؾمالم يراد أن إُم٤م خيٚمق وٓىم٤مل اًمٓمٞمٌل: 

 وي١ميد َخس قمغم اإلؾمالم سمٜمل ظمؼم ذم قمٜمف سم٤مًمديـ يٕمؼم ُم٤م جمٛمقع أو ضمؼميؾ

 قمٓمػ هق اًمت٘مديريـ وقمغم سم٤مٓشمٗم٤مق ضم٤مُمع اًمديـ ٕن سم٤مًمديـ اىمؽماٟمف اًمث٤مين

 . اهـظم٤مص قمغم قم٤مم قمٓمػ ٤مرسم سم٤مهلل ىمقًمف قمغم

ٍد )) ((: وًمٞمس ذم ًمٗمظ ُمًٚمؿ )ٟمٌٞم٤ًم(: إٟمام ورد َوَرُسوًل  َكبِقًّا َوبُِؿَحؿَّ

قمٜمد أمحد ٟمٌٞم٤ًم ورؾمقٓ، وقمٜمد اًمؽمُمذي ٟمٌٞم٤ًم دون رؾمقًٓ، وحمٛمد صغم اهلل 

قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ هق قمٚمؿ قمغم رؾمقًمٜم٤م وٟمٌٞمٜم٤م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء 

 ٕم٤معملم.واعمرؾمٚملم، اعمٌٕمقث إمم اًم

ر ـمٌٕم٤ًم وقمـ دٟم٤مءة أب  واًمرؾمقل هق: إٟم٤ًمن ذيمر طمر ؾمٚمٞمؿ ُمـ ُمٜمٗمن

 أوطمك اهلل إًمٞمف سمنمع وُأُمر سمتٌٚمٞمٖمف. وقمـ ظمٜم٤مء أم

ر ـمٌٕم٤ًم وقمـ دٟم٤مءة  واًمٜمٌل هق: إٟم٤ًمن ذيمر طمر ُمـ سمٜمل آدم ؾمٚمٞمؿ ُمـ ُمٜمٗمن

 أوطمك اهلل إًمٞمف سمنمع ومل ي١مُمر سمتٌٚمٞمٖمف. أب وقمـ ظمٜم٤مء أم
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 :ْتٍبي 

ًمٚمٜمٌل وٕمٞمػ: ٕن يمؾ إٟم٤ًمن ُم٠مُمقر سم٤مًمتٌٚمٞمغ، وذًمؽ هذا اًمتٕمريػ 

ُم١مُمـ جي٥م قمٚمٞمف اًمتٌٚمٞمغ،  يمؾ قمغم إىمؾ سمتٌٚمٞمغ رؾم٤مًم٦م رؾمقل ىمٌٚمف، يمام أن

 !ومٙمٞمػ ٓ يٙمقن اًمٜمٌل ُم٠مُمقر سم٤مًمتٌٚمٞمغ

ٌَٚمَّٖم٤م قمـ  أُم٤م إن ىمٚمٜم٤م: إن ُمٕمٜم٤مه إن ُمٕمٜمك اًمٜمٌقة إٟمام يٚمتٗم٧م إمم يمقن اًمٜمٌل ُم

ٞمغ أو مل ي١مُمر.. ومٝمذا اعمٕمٜمك ىمقي، وهق رسمف سم٠مُمقر، سمٖمض اًمٜمٔمر ُأُِمَر سم٤مًمتٌٚم

  أن اًمٙمؼمى، وطم٤مصٚمف   ىمقاقمده  آظمر ذم  فم٤مهر يمالم اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم 

ًمإلٟم٤ًمن اًمذي أوطمل إًمٞمف سم٠مُمقر ُمـ قمٜمد رسمف، وأُم٤م اًمرؾمقل ومٝمق   اؾمؿ  اًمٜمٌل

 سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ أُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ إمم اًمٜم٤مس.

أي سملم اًمٜمٌل -ٝمامىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي: واًمٗمرق سمٞمٜم

أن اًمٜمٌل ُمـ أشم٤مه اًمقطمل ُمـ اهلل قمز وضمؾ وٟمزل قمٚمٞمف اعمٚمؽ  -واًمرؾمقل

سم٤مًمقطمل، واًمرؾمقل ُمـ ي٠ميت سمنمع قمغم آسمتداء أو سمٜمًخ سمٕمض أطمٙم٤مم 

ذيٕم٦م ىمٌٚمف. اهـ، وُم٤مل اإلُم٤مم اًمتٗمت٤مزاين يمام ذم ذح اعم٘م٤مصد إمم اًمؽمادف 

ف اهلل ًمتٌٚمٞمغ ُم٤م أوطمك إًمٞمف، سملم ُمٕمٜمك اًمٜمٌل واًمرؾمقل، وم٘م٤مل: اًمٜمٌل إٟم٤ًمن سمٕمث

ويمذا اًمرؾمقل. اهـ وقمغم هذا ُمِمك اإلُم٤مم اًمًٜمقد ذم أم اًمؼماهلم. وىم٤مل 

اعمال أمحد اجلٜمدي ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ذح اًمٕم٘م٤مئد: ًمٙمٜمف ظمالف ُم٤م قمٚمٞمف 

اجلٛمٝمقر، وُم٤م اظمت٤مره اًم٘م٤ميض اًمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم )وُم٤م أرؾمٚمٜم٤م 

طمٞم٨م ىم٤مل اًمرؾمقل ُمـ سمٕمثف اهلل سمنميٕم٦م  ُمـ ىمٌٚمؽ ُمـ رؾمقل وٓ ٟمٌل (أي٦م،
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ُمتجددة يدقمق اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م، واًمٜمٌل يٕمّٛمف وُمـ سمٕمثف إمم اخلٚمؼ ًمت٘مرير ذع 

ؾم٤مسمؼ، وىمٞمؾ: اًمرؾمقل ُمـ ْجع إمم اعمٕمجزة يمت٤مسم٤ًم ُمٜمزًٓ قمٚمٞمف، واًمٜمٌل همػم 

اًمرؾمقل ُمـ ٓ يمت٤مب ًمف، وىمٞمؾ: اًمرؾمقل ُمـ ي٠مشمٞمف اعمٚمؽ سم٤مًمقطمل واًمٜمٌل 

  ذم اعمٜم٤مم. اهـ يمالم اًم٘م٤ميضي٘م٤مل عمـ يقطمك إًمٞمف 

ْ  :احْلَِدي٨م َُمْٕمٜمَكىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) ْ ، شَمَٕم٤ممَم  اهللَّ هَمػْم  َيْٓمُٚم٥م مَل عَ  َومَل ًْ  َي

ؾْماَلم ـَمِريؼ هَمػْم  ذِم  ْ ، اإْلِ ُٚمؽ َومَل ًْ َّٓ  َي يَٕم٦م ُيَقاومِؼ َُم٤م إِ د َذِ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَّ  َصغمَّ  حُمَٛمَّ

َٓ . َوؾَمٚمَّؿَ  ـْ  نَّ أَ  ذِم  ؿَمؽَّ  َو ياَمن طَماَلَوة ظَمَٚمَّم٧ْم  وَمَ٘مدْ  ِصَٗمتف َهِذهِ  يَم٤مَٟم٧ْم  َُم  إمَِم  اإْلِ

 إِياَمٟمف َصحَّ  احْلَِدي٨م َُمْٕمٜمَك: اهللَّ َرمِحَفُ  قِمَٞم٤مض اًْمَ٘م٤ميِض  َوىَم٤مَل . ـَمْٕمٛمف َوَذاَق ، ىَمْٚمٌف

َنَّ  : سَم٤مـمِٜمف َوظَم٤مَُمرَ  َٟمْٗمًف سمِفِ  َواـْمَٛم٠َمٟم٧َّْم  ٌُقِت  ٞمؾَدًمِ  سم٤ِمعمَْْذيُمقَراِت  ِرَو٤مهُ  ِٕ  ًمُِث

َنَّ  : ىَمْٚمٌف سَمَِم٤مؿَمتف َوخُم٤َمًَمَٓم٦م سَمِّمػَمشمف َوَٟمَٗم٤مذ َُمْٕمِروَمتف ـْ  ِٕ . قَمَٚمْٞمفِ  ؾَمُٝمَؾ  َأُْمًرا َريِضَ  َُم

ياَمن ىَمْٚمٌف َدظَمَؾ  إَِذا اعْم١ُْمُِمـ وَمَٙمَذا ْت ، شَمَٕم٤ممَم  اهللَّ  ـَم٤مقَم٤مت قَمَٚمْٞمفِ  ؾَمُٝمَؾ  اإْلِ (( ًَمفُ  َوًَمذَّ

 اهـ.

 :فائدة 

 َأنَّ  َواقْمَٚمؿْ اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم )صحٞمح ُمًٚمؿ(: )) ىم٤مل اإلُم٤مم

ٜم٦َّم َأْهؾ َُمْذَه٥م ًُّ ـْ  احْلَّؼ  َأْهؾ قَمَٚمْٞمفِ  َوَُم٤م اًم َٚمػ ُِم ًَّ ـْ  َأنَّ  َواخْلََٚمػ اًم  َُم٤مَت  َُم

ًدا ـْ  ؾَم٤معم٤ًِم يَم٤منَ  وَم٢مِنْ . طَم٤مل يُمّؾ  قَمغَم  ىَمْٓمًٕم٤م اجْلَٜم٦َّم َدظَمَؾ  ُُمَقطمن ِٖمػمِ  اعْمََٕم٤ميِص  ُِم ، يَم٤مًمّمَّ

                                                 

 (.98اٟمٔمر:  هتذي٥م ذح اًمًٜمقؾمٞم٦م ) (1)

 (.2/183ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

122 
 

ِذي ْجٜمُقنَواعمَْ  ٌُُٚمقغِ  ضُمٜمُقٟمف اشِمََّّمَؾ  َوَاًمَّ ـْ  َصِحٞمَح٦م شَمْقسَم٦م َواًمت٤َّمِئ٥م، سم٤ِمًْم ك ُِم ْ  اًمنمن

ـْ  هَمػْمه َأوْ  ْ  إَِذا اعْمََٕم٤ميِص  ُِم ِذي َواعْمَُقومَّؼ، شَمْقسَمتف سَمْٕمد َُمْٕمِّمَٞم٦م ُُيِْدث مَل ْ  اًمَّ ٌَْتَؾ  مَل  ُي

ٜمْػ َهَذا وَمُٙمّؾ ، َأْصاًل  سمَِٛمْٕمِّمَٞم٦مٍ  َٓ ، اجْلَٜم٦َّم ُٚمقنَ َيْدظُم  اًمّمن ، َأْصاًل  اًمٜم٤َّمر َيْدظُمُٚمقنَ  َو

اَلف قَمغَم  َيِرُدوََن٤َم ًَمِٙمٜمَُّٝمؿْ  ِحٞمح. اًْمُقُرود ذِم  اعْمَْٕمُروف اخْلِ  سمِفِ  اعمَُْراد َأنَّ  َواًمّمَّ

اط قَمغَم  اعْمُُرور َ ـْ  ُِمٜمَْٝم٤م اهللَّ َأقَم٤مَذَٟم٤م. ضَمَٝمٜمَّؿ فَمْٝمرِ  قَمغَم  َُمٜمُّْمقب َوُهقَ  اًمٍمن  َوُِم

 . اعْمَْٙمُروه رؾَم٤مئِ 

٤م ـْ  َوَأُمَّ ـْ  َوَُم٤مَت  يَمٌػَِمة َُمْٕمِّمَٞم٦م ًَمفُ  يَم٤مَٟم٧ْم  َُم  اهللَّ  َُمِِمٞمَئ٦م ذِم  وَمُٝمقَ  ..شَمْقسَم٦م هَمػْم  ُِم

ًٓ  اجْلَٜم٦َّم َوَأْدظَمَٚمفُ  قَمٜمْفُ  قَمَٗم٤م ؿَم٤مءَ  وَم٢مِنْ : شَمَٕم٤ممَم  ؿِ  َوضَمَٕمَٚمفُ  َأوَّ ًْ ل يَم٤مًْمِ٘م َوَّ ْٕ  ؿَم٤مءَ  َوإِنْ ، ا

سَمفُ  ٌَْح٤مٟمف ُيِريدهُ  ِذياًمَّ  اًْمَ٘مْدرَ  قَمذَّ ُٚمد وَماَل  اجْلَٜم٦َّم ُيْدظِمٚمفُ  صُمؿَّ ، َوشَمَٕم٤ممَم  ؾُم  اًمٜم٤َّمر ذِم  خَيْ

ـْ  قَمِٛمَؾ  َوًَمقْ  اًمتَّْقطِمٞمد قَمغَم  َُم٤مَت  َأطَمد فُ  يَماَم . قَمِٛمَؾ  َُم٤م اعْمََٕم٤ميِص  ُِم  َيْدظُمؾ َٓ  َأٟمَّ

ـْ  قَمِٛمَؾ  َوًَمقْ  اًْمُٙمْٗمر قَمغَم  َُم٤مَت  َأطَمد اجْلَٜم٦َّم  . قَمِٛمَؾ  َُم٤م اًْمؼِمّ  َأقْماَمل ُِم

٠َمًَم٦م َهِذهِ  ذِم  احْلَّؼ  َأْهؾ عمَِْذَه٥ِم  ضَم٤مُِمع خُمَْتٍَم  َهَذا ًْ ٦م شَمَٔم٤مَهَرْت  َوىَمدْ . اعْمَ  َأِدًمَّ

ٜم٦َّم اًْمِٙمَت٤مب ًُّ ـْ  َوإِْْج٤َمع َواًم ـْ  سمِفِ  ُيْٕمَتدّ  َُم ٦م ُِم ُُمَّ ْٕ  َوشَمَقاشَمَرْت ، اًْمَ٘م٤مقِمَدة َهِذهِ  قَمغَم  ا

َؾ  ُٟمُّمقص سمَِذًمَِؽ  َرْت  وَم٢مَِذا. اًْمَ٘مْٓمِٕمّل  ْٚمؿاًْمٕمِ  حَتَّمَّ  قَمَٚمْٞمَٝم٤م مُحَِؾ  اًْمَ٘م٤مقِمَدة َهِذهِ  شَمَ٘مرَّ

ـْ  َوَردَ  َُم٤م َْجِٞمع ٤ٌَمب َأطَم٤مِدي٨م ُِم  خُم٤َمًَمَٗم٦م فَم٤مِهره ذِم  طَمِدي٨م َوَردَ  وَم٢مَِذا. َوهَمػْمه اًْم
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ع ُٟمُّمقص سَملْم  ًمَِٞمْجَٛمع قَمَٚمْٞمَٝم٤م شَم٠ْمِويٚمف َوضَم٥َم  ْ ـْ  َوؾَمٜمَْذيُمرُ ، اًمنمَّ  سَمْٕمْمَٝم٤م شَم٠ْمِويؾ ُِم

َل  سمِفِ  ُيْٕمَرف َُم٤م ٤ٌَمىِمل شَم٠َموَّ  (( اهـ.شَمَٕم٤ممَم  اهللَّ ؿَم٤مءَ  إِنْ  اًْم

 احلديح: فوائد 

 اًمرى سمٙمؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ اهلل شمٕم٤ممم ؾم٥ٌم ًمالـمٛمئٜم٤من. .1

 ًمإليامن طمالوة ُمٕمٜمقي٦م يذوىمٝم٤م أهؾ اًمرو٤م. .2

اًمرو٤مء سم٤مهلل ي٘متيض اًمرو٤م سمرؾمقل اهلل وسمٙمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف صغم اهلل  .3

 حٌف وؾمٚمؿ.قمٚمٞمف وآًمف وص

 

 

 

              

                                                 

 (.1/159ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

124 
 

 احلديح السابع والعػسوُ

 عٍد اهلل فطن الطعفاء

ُربَّ َأْشَعَث ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

هُ  ..ـَْو َأْؾَسَم َطَذ اللَِّ ،َمْدُؽوٍع بِاْْلَْبَواِب   (( رواه ُمًٚمؿ.َْلََبرَّ

 :غسح احلديح 

 اللِ َطَذ  َأْؾَسمَ  ـَوْ  َمنْ  اللِ  ِطَبادِ  ِمنْ  إِنَّ : ))وأظمرج احلدي٨م اًمٌخ٤مري سمٚمٗمظ

هُ   ((.َْلََبرَّ

((، ىم٤مل اسمـ قماّلن: ُربَّ ))ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: 

ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م اًمت٘مٚمٞمؾ دائاًم ظمالوم٤ًم ٓسمـ درؾمتقيف ش: اعمٖمٜمل»ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ذم ))

اًل وُمـ إول ىمقًمف شمٕم٤ممم: سمؾ شمرد ًمٚمتٙمثػم يمثػمًا، أو ًمٚمت٘مٚمٞمؾ ىمٚمٞم :وْج٤مقم٦م

وذم احلدي٨م  ، {١الحجر: } چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ

(( اهـ. شي٤م رب يم٤مؾمٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م قم٤مري٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م»

ٌَّد اًمِمٕمرَأْشَعَث )) َٓ همػم ُمدهقن اعُمَٖمؼمَّ  ((، وإؿمٕم٨م هق: اعمٚم َو

ؾ سم٤مب  ؿمٕم٨م اًمِمٕمر ؿمٕمث٤ًم ومٝمق ؿمٕم٨م ُمـ :شاعمّم٤ٌمح»ىم٤مل اًمٕمٚم٘مٛمل ذم . ُُمَرضمَّ

 . اهـ.شمٕم٥م: شمٖمػم وشمٚمٌد ًم٘مٚم٦م شمٕمٝمده سم٤مًمدهـ أي واًمؽمضمٞمؾ

                                                 

 (.2/57دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ) (1)

 (.5/21( اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )2)



  

   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

125 

((، أي: ٓ ىمدر ًمف قمٜمد اًمٜم٤مس، ومٝمؿ يدومٕمقٟمف قمـ َمْدُؽوٍع بِاْْلَْبَواِب ))

أسمقاهبؿ، ويٓمردوٟمف قمٜمٝمؿ اطمت٘م٤مرًا ًمف: ًمٗم٘مره ورصم٤مصم٦م ُمٚمًٌف، ومال ي٘مٌٚمقن 

 ظمٓمٌتف ًمٚمزواج ًمق ظمٓم٥م، وٓ ؿمٗم٤مقمتف ًمق شمِمٗمع.

 ،يدومع قمٜمد إرادشمف اًمدظمقل قمغم إقمٞم٤من :أي(: ))ىم٤مل ذم )ومٞمض اًم٘مدير

ومال يؽمك  ،اطمت٘م٤مرا ًمف :إُم٤م سم٤مًمٚم٤ًمن أو سم٤مًمٞمد واًمٚم٤ًمن ،واحلْمقر ذم اعمح٤مومؾ

 (( اهـ.وجيٚمس سمٞمٜمٝمؿ ،أن يٚم٩م اًم٤ٌمب ومْمال أن ي٘مٕمد ُمٕمٝمؿ

 .طمٚمػ يٛمٞمٜم٤ًم سمحّمقل أُمر ـمٛمٕم٤ًم ذم يمرم اهلل((، أي: ـَْو َأْؾَسَم َطَذ اللَِّ))

إيمراُم٤ًم ًمف اعمحٚمقف ٕوضمد ذًمؽ  أي: ٕسمر ىمًٛمف، سمٛمٕمٜمك:((، هُ َْلََبرَّ ))

سم٢مضم٤مسم٦م ؾم١ماًمف وصٞم٤مٟمتف ُمـ احلٜم٨م ذم يٛمٞمٜمف، وهذا ًمٕمٔمؿ ُمٜمزًمتف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم 

 وإن يم٤من طم٘مػمًا قمٜمد اًمٜم٤مس.

 .أضم٤مب دقمقشمف وُمٕمٜمك أسمرّ  ،ُمٕمٜمك أىمًؿ دقم٤م :وىمٞمؾ 

َؿ قَمغَم اهللَّ ىَمْقًمف َصغمَّ اهللَّ قَمَٚمْٞمِف وَ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) ًَ َؿ: )ًَمْق َأىْم ؾَمٚمَّ

ُه( سََمرَّ ُه، َوىِمٞمَؾ:  ..َُمْٕمٜم٤َمُه: ًَمْق طَمَٚمَػ َيِٛمٞمٜم٤ًم ـَمَٛمًٕم٤م ذِم يَمَرم اهللَّ شَمَٕم٤ممَم سم٢ِمسِْمَراِرهِ  َٕ سََمرَّ َٕ

ل ُهَق اعْمَِْمُٝمقر ..ًَمْق َدقَم٤مهُ  َوَّ ْٕ ٛمف َوسَمَرْرشمف، َوا ًَ ضََم٤مسَمُف، ُيَ٘م٤مل: َأسْمَرْرت ىَم َٕ ))

 اهـ.

                                                 

 (.5/32ومٞمض اًم٘مدير ) (1)

 (.17/124ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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ـْ َأَٟمسٍ وُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد  ْت صَمٜمِٞم٦ََّم ريض اهلل قمٜمف  قَم َتُف يَمَنَ سَمٞمنَع قَمٛمَّ َأنَّ اًمرُّ

ٌُقا إًَِمْٞمَٝم٤م اًْمَٕمْٗمقَ  ،ضَم٤مِرَي٦مٍ  َْرَش وَم٠َمسَمْقا ،وَم٠َمسَمْقا ،وَمَٓمَٚم ْٕ اهللِ  وَم٠َمشَمْقا َرؾُمقَل  ،وَمَٕمَرُوقا ا

َّٓ اًْمِ٘مَّم  ،قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ اهللُ  َصغمَّ  اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف  وَم٠َمَُمَر َرؾُمقُل  ،٤مَص َوَأسَمْقا إِ

ـُ اًمٜمَّْيِ  ،سم٤ِمًْمِ٘مَّم٤مصِ وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  َأشُمْٙمَنُ اهللِ  َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل َأَٟمُس سْم

سَمٞمنعِ  َٓ شُمْٙمَنُ صَمٜمِٞمَُّتَٝم٤م ؟صَمٜمِٞم٦َُّم اًمرُّ ِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼن  اهللُ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ،َٓ َواًمَّ

وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَريِضَ اًْمَ٘مْقُم وَمَٕمَٗمْقا ((،اًْمِ٘مَّم٤مُص اهللِ  َي٤م َأَٟمُس يِمَت٤مُب )) :ْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ قَمٚمَ 

٤ٌَمدِ )) :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ اهلُل  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  ـْ قِم َؿ قَمغَم اهللِ  إِنَّ ُِم ًَ ـْ ًَمْق َأىْم اهللِ  َُم

هُ  سََمرَّ  (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.َٕ

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  إٟمام ىم٤مل اعمّمٓمٗمكاًم٘مدير(: ))ىم٤مل اعمٜم٤موي ذم )ومٞمض 

 ،ٕصٗمٞم٤مء إشم٘مٞم٤مءا ًمٞمٌٍمك ُمراشم٥م اًمِمٕم٨م اًمٖمؼم :ذًمؽوصحٌف وؾمٚمؿ 

ويثٌٓمؽ قمـ اًمٓمٛمع  ،ويٜمِمٓمؽ شم٘مديؿ ُم٤م ىمدُمقا ،ويرهمٌؽ ذم ـمٚم٥م ُم٤م ـمٚمٌقا

 .ويٕمٚمٛمؽ أن اًمزيٜم٦م إٟمام هل سمٚم٤ٌمس اًمت٘مقى ،واًمرضم٤مء اًمٙم٤مذب ،اًمٗم٤مرغ

 :ُمـ جي٤مب دقم٤مؤه يمٚمام دقم٤م ..ُمـ إظمٗمٞم٤مء اًمِمٕم٨م)شمٜمٌٞمف( ىم٤مل ذم اعمٜمـ:  

وأراد ْج٤مع  ،طمتك أن سمٕمض اًمًقىم٦م يم٤من يمؾ ُمـ دقم٤م قمٚمٞمف ُم٤مت ًمقىمتف

ومّمٚمقا  ،ومٙم٤مٟمقا ؾمٌٕم٦م ،وم٘م٤مل: أُم٤مهتؿ اهلل ،وم٘م٤مًم٧م: إوٓد ُمتٞم٘مٔمقن ،زوضمتف
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 ،وىم٤مل: أُم٤مشمؽ اهلل ،وم٠مطميه ،ومٌٚمغ اًمؼمه٤من اعمتقزم ،قمٚمٞمٝمؿ سمٙمرة اًمٜمٝم٤مر

 (( اهـ.يمثػماً  ُٕم٤مت ظمٚم٘م٤مً  ..لوىم٤مل: ًمق سم٘م ،ومامت

 احلديح: فوائد 

 أن ُمٞمزان اًمنمع ًمٞمس سم٤معمٚمٌس وٓ سم٤معمٔمٝمر: سمؾ سم٤مجلقهر. .1

 أن ُمـ قمٔمؿ اهلل قمٔمٛمف اهلل. .2

 أن اهلل ىمد أودع هه ذم أوٕمػ ظمٚم٘مف. .3
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 احلديح اخلاوظ والعػسوُ

 ضٍة الفذس

ـَْػْجرِ  َرْؿَعَتاؾمٚمؿ: ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف و   ا

ْكَقا ِمنْ  َخْرٌ   .، واًمٜم٤ًمئلاًمؽمُمذيو وُمًٚمؿ، (( رواهؽِقَفا َوَما اـد 

 :غسح احلديح 

ـَْػْجرِ  َرْؿَعَتاىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ((، أي: ؾمٜم٦م ا

 اًمٗمجر، وهل اعمِمٝمقرة هبذا آؾمؿ، وُيتٛمؾ أن يراد هب٤م ومرض اًمٗمجر.

 أصؾ وسمٛمٕمٜمك يم٤مًمذيمر، ظمػم ومٞمف سمام ىمقسمٚم٧م إن شمٗمْمٞمؾ ٕمؾأوم((: َخْرٌ ))

 .وزهرهت٤م اًمدٟمٞم٤م أقمراض ُمـ ومٞمف ظمػم ٓ سمام ىمقسمٚم٧م إن اًمٗمٕمؾ

ْكَقا ِمنْ )) ((، وهل يمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم، وٓ يرشمٌط سم٤مهلل، وٓ ي٘مرب اـد 

 ُمـ اهلل.

ـْ  ظَمػْم  :َأْي ((: ُمـ ُمت٤مع، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل: ))ؽِقَفا َوَما))  َأنْ  ُِم

ْٟمَٞم٤م ََت٤َممَ  ُيْٕمَٓمك ْٟمَٞم٤م ذِم  َأنَّ  اقِْمتَِ٘م٤مدهؿْ  قَمغَم  ُهقَ  َأوْ  ،شَمَٕم٤ممَم  اهللَّ  ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  اًمدُّ ا اًمدُّ  ،ظَمػْمً

 َّٓ ةٌ  َوإِ ـْ  وَمَذرَّ ظِمَرةِ  ُِم ْٔ ٤مِوهَي٤م َٓ  ا ًَ ْٟمَٞم٤م ُي  (( اهـ.ومِٞمَٝم٤م َوَُم٤م اًمدُّ

 جمري إُم٤م ػموم٤مخل وزهرهت٤م.. أقمراوٝم٤م قمغم اًمدٟمٞم٤م مُحؾ إن اًمٓمٞمٌل: وىم٤مل

 چے  ے    ۓ   ۓ چ  سم٤مب: ُمـ يٙمقن أو ظمػمًا، ومٞمٝم٤م يرى ُمـ زقمؿ قمغم

                                                 

 (.3/127ذح اًمًٜمـ ) (1)
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 اًمريمٕمت٤من ه٤مشم٤من ومتٙمقن اهلل.. ؾمٌٞمؾ ذم آٟمٗم٤مق قمغم مُحؾ وإن،{٩٦هرين: }

  ُمٜمٝم٤م. صمقاسم٤مً  أيمثر

 ظمػماً  يم٤مٟمت٤م إٟمام اًم٤ٌمًمٖم٦م(: اهلل )طمج٦م ذم اًمدهٚمقي اهلل وزم اًمِم٤مه وىم٤مل 

 وصمقاهبام واًمتٕم٥م، اًمٜمّم٥م يمدر قمـ خيٚمق ٓ ٞمٛمٝم٤موٟمٕم وم٤مٟمٞم٦م، اًمدٟمٞم٤م ٕن ُمٜمٝم٤م

  . اهـ.يمدر همػم سم٤مق

 احلديح: فوائد 

 ومْمؾ ؾمٜم٦م اًمٗمجر اًم٘مٌٚمٞم٦م، وأَن٤م أقمٔمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م. .1

 احل٨م قمغم اًمٕم٤ٌمدة واًمٓم٤مقم٦م، وقمدم شمريمٝم٤م ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م. .2

 أن اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م وم٤مٟمٞم٦م، واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح سم٤مق أضمره قمٜمده اهلل. .3
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 احلديح الطادع والعػسوُ

 فطن الطواك

 كٍ اْ وَ ِس بِ  انِ تَ عَ ؿْ رَ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 ((. رواه اًمدارىمٓمٜمل. كٍ اْ وَ ِس  بُِدْونِ  ةٍ عَ ؿْ رَ  ْعَ عِ بْ َس  نْ مِ  َخْرٌ 

 :غسح احلديح 

((: كٍ اْ وَ ِس بِ  انِ تَ عَ ؿْ رَ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 .: اًمدًمؽ وآًمتفًمٖم٦م واًمًقاك

دًمؽ إؾمٜم٤من وُم٤م طمقاًمٞمٝم٤م سمٌمء ظمِمـ، وإومْمؾ قمقد : وذقم٤م 

، صمؿ قمقد اًمٜمخؾ، صمؿ قمقد اًمزيتقن، صمؿ ذو اًمرائح٦م اًمٓمٞم٦ٌم همػم اًمرُي٤من، إراك

 صمؿ يمؾ ظمِمـ وذم ُمٕمٜم٤مه اخلرىم٦م.

 قمغم اًمؽمشمٞم٥م اًمت٤مزم: وُمراشم٥م اًمًقاك ُمـ طمٞم٨م إومْمٚمٞم٦م

 أراك ُمٜمّدى سم٤معم٤مء. (1

 اعمٜمدى سمامء اًمقرد.  (2

 اعمٜمدى سم٤مًمريؼ.  (3

 اًمرـم٥م.  (4

 اًمٞم٤مسمس (5

 ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٙمردي ٟمٔمام ًمذًمؽ:

 َزْيُتـقنُ  ،اًمٜمَّْخـؾِ  ضَمِريدُ  َأَراكٌ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٧ْم  ٌَ  ُرشمن

 

قَْمَقادِ  سَم٤مىِمل ِريَح  وَمٓمِٞم٥ٌم  ْٕ  يَمُٛمـاَل  ا
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ى َويُمــؾُّ  ــدًّ ــَقْردِ  وَمــاَم  اعَمــ٤م ُُمٜمَ  اًْم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ   ِريُ٘م

 

ــَقاكِ  ذِم  َرـْمــ٥ٌم  ٌْسِ اًْمَٞمــ وَمــُذو ًن  اًم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل  َدرِ ا  َواقْمَٛم

 

اؾمـتٞم٤ميم٤ًم،  وٓ جيزئ آؾمتٞم٤مك سم٠مصٌٕمف اخلِمـٜم٦م اعمتّمـٚم٦م: ٕٟمـف ٓ يًـٛمك

اًمِمٞمخ اًمرُمكم، وىم٤مل اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر واًمِمـٞمخ اخلٓمٞمـ٥م وٓ اعمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمد 

أَن٤م دمزئ إن ىمٚمٜم٤م سمٓمٝم٤مرهت٤م وهق إصح، وإن ىمٚمٜم٤م سمٜمج٤مؾمتٝم٤م مل جيز آؾمـتٞم٤مك 

زائٝم٤م وإن ىمٚمٜم٤م سمٜمج٤مؾمتٝم٤م، ويٚمزُمف هب٤م يم٤ًمئر اًمٜمج٤مؾم٤مت، وسمح٨م اإلؾمٜمقي إضم

أَن٤م ًمٞم٧ًم سمٜمج٦ًم، ودومٜمٝم٤م  -يمام أذٟم٤م-همًؾ اًمٗمؿ ومقرًا ًمٕمّمٞم٤مٟمف، وإصح 

 ُمًتح٥م ٓ واضم٥م، يمام ذم اعمٖمٜمل وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين.

 أُم٤م إصٌع همػمه اخلِمٜم٦م.. ومتجزئ ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمتّمٚم٦م أو ُمٜمٗمّمٚم٦م.

إيٛمـ ُمـ  ٤مجل٤مٟم٥مسمويٌدأ   ،أن يًت٤مك سمٞمٛمٞمٜمف ًمًٜم٦ّموا:  ساتقاكال صريؼة 

 إؾمـٜم٤منر إمم ٟمّمـٗمف أيْمـ٤ًم ُمــ داظمـؾ ـومٛمف إمم ٟمّمٗمف ويثٜمل سم٤مجل٤مٟمـ٥م إيًـ

ويٛمرره قمغم ؾم٘مػ طمٚم٘مف سمٕمد إُمراره قمغم يمرد أفمراؾمف ـمقًٓ  ،وظم٤مرضمٝم٤م

ويًــ أن يـ٠ميت هبـذا  سم٘مٞمـ٦م أؾمـٜم٤مٟمف قمروـ٤ًم وًمًـ٤مٟمف ـمـقًٓ . وقمـغم ،وقمرو٤مً 

ٌنـ٧م  اًمدقم٤مء قمٜمد آؾمتٞم٤مك وهق: ))اًمٚمٝمؿَّ سمٞمنْض  سمف أؾمٜم٤مين، وؿمدَّ سمف ًَمَثـ٤مصمِل، وصم

ٌْٜمِل قمٚمٞمف ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم((.
 سمف هَل٤َميِت، وسم٤مرك زم ومٞمف، وأصمِ

 : ، وهلشمٕمؽميف أطمٙم٤مم أرسمٕم٦م واًمًقاك

 إذا يم٤من ُمٖمّمقسم٤ًم . :طمراُم٤مً  يٙمقن (1

                                                 

 (.1/229(، وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )1/81اٟمٔمر:  ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (1)

 (.234/ 1طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )  اٟمٔمر: (2)

 (.19اٟمٔمر:  َن٤مي٦م اًمزيـ ) (3)
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                                             قمٜمد يمؾ أُمر ذي سم٤مل.                                                            :ُمٜمدوسم٤مً  يٙمقن (2

اًمٜمـقوي قمـدم  اإلُم٤مم ظمت٤مراسمٕمد اًمزوال ًمٚمّم٤مئؿ، و :ُمٙمروه٤مً  يٙمقن (3

 . اًمٙمراه٦م

)وم٤مئدة(: ىمـ٤مل   )إذا ٟمذره. ىم٤مل ذم سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ: ) :واضم٤ٌمً  يٙمقن (4

محؾ قمغم اعمتٕم٤مرف ُمـ دًمؽ إؾمٜم٤من وُم٤م طمقهل٤م اهـ،  ..اًمًقاكش: ًمق ٟمذر  ع

اًمًٜم٦م ُمـ اؾمتٞمٕم٤مب إؾمٜم٤من وُم٤م طمقهل٤م أي  ٕصؾُمل سم٠مٟمف ٓ سمد وأومتك اًمزُمز

 ( اهـ. (أن ؾم٘مػ احلٚمؼ ُمـ أيمٛمٚمف  ؿمؽفم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم، وىم٤مل أسمق خمرُم٦م: ٓ 

ــقن  وٓ  ــ٤ميٙم ــ٤مل  :ُم٤ٌمطم ــ٦م، وىم ــف اإلسم٤مطم ــدب ٓ شمٕمؽمي ــٚمف اًمٜم ــ٤م أص ٕن ُم

 ًمٚمتؼمك سمف. ص٤مًمٍح أظمذ ؾمقاك  إذا :يٙمقن ظمالف إومم وهق: سمٕمْمٝمؿ

 ُمٜمٝم٤م: ،آيمد ذم ُمقاوع ويٙمقن اًمًقاك

 قمٜمد اًمّمالة. ـ1

 قمٜمد اًمقوقء. ـ2

 قمٜمد آؾمتٞم٘م٤مظ ُمـ اًمٜمقم . ـ3

 قمٜمد شمٖمػم اًمٗمؿ. ـ4

ويٙمره اًمًقاك سمٕمد اًمزوال ًمٚمّم٤مئؿ: ٕٟمف يذه٥م اخلٚمقف، وًمـق واصـؾ 

ؿمــخص اًمّمــٞم٤مم.. ومــ٢من اًمًــقاك ذم طم٘مــف يٙمــره ُمـــ ومجــر اًمٞمــقم اًمثــ٤مين: ٕن 

ــ٤مر اإلُمــ٤مم ا ًمٜمــقوي قمــدم اخلٚمــقف يٙمــقن ُمقضمــقدًا ُمـــ اًمٞمــقم إول. واظمت

 اًمٙمراه٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم يمام شم٘مدم.

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:

ُـّ  ًَ  اًمّمـ٤مِئؿِ  زوالِ  سَمٕمـد ٓ ُي

 

ـــُدوهُ  ـــ٤مهِ  وأيمَّ ـــ٤مِئؿِ  ٟٓمتٌ  اًمٜمَّ
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 ِ  وًمٚمّمــــالهْ  اًمَٗمــــؿِ  وًمَِتَٖمــــػمُّ

 

َـّ   إََراكُ  سمــــ٤مًمُٞمْٛمٜمَك ُوؾُمــــ

 َأْوٓهْ 

 

 

 

 

 

 

 ٓهمػم اجلامقم٦م: إذ  ((، أي: ُمـكٍ اْ وَ ِس  بُِدْونِ  ةٍ عَ ؿْ رَ  ْعَ عِ بْ َس  نْ مِ  َخْرٌ ))

 مل إذ :درضم٦م وقمنميـ سمًٌع هل اًمتل اجلامقم٦م قمغم أومْمٚمٞمتف قمغم ومٞمف دًمٞمؾ

 شمٚمؽ ُمـ سمدرضم٤مت شمٕمدل ىمد هذه ُمـ ومدرضم٦م ،اخلؼميـ ذم اجلزاء يتحد

 .ريمٕم٦م اًمًٌٕملم

 ورده اجلامقم٦م، ُمـ أومْمؾ ًمٚمّمالة اًمًقاك أن قمغم دلَّ : )اًمتٜم٘مٞم٦م( ذم ىم٤مل

 وأَن٤م هب٤م، اًمِم٤مرع اقمتٜم٤مء عمزيد ُم٘متْمٞم٦م امقم٦ماجل ُمنموقمٞم٦م أدًم٦م سم٠من اًمًٛمٝمقدي

 يث٧ٌم مل ُم٤م قمغم شمٗمْمٞمٚمف ًمٌمء اعمْم٤مقمٗم٦م صمٌقت ُمـ يٚمزم وٓ ٟمٔمره، ذم أرضمح

 إضمر ذم همػمه٤م ُمزاي٤م وضمقد َتٜمع ومال اعمزاي٤م، ْجٚم٦م ُمـ اعمْم٤مقمٗم٦م ٕن ذًمؽ: ًمف

 ُمع سمٛمًجده٤م ُمٜمٝم٤م أومْمؾ سم٤معمديٜم٦م سمٞم٧م ذم اًمٜمٗمؾ وصالة يمٞمػ هب٤م، يؽمضمح

 . اهـ.ْم٤مقمٗم٦ماعم اظمتّم٤مص

 احلديح: فوائد 

 احل٨م قمغم اؾمتٕمامل اًمًقاك وظمّمقص٤ًم قمٜمد اًمّمالة. .1

 ومْمؾ اًمًقاك وقمٔمٞمؿ أضمره قمٜمد اهلل. .2

احل٨م قمغم اًمٜمٔم٤موم٦م ذم ؾم٤مئر إطمقال، وقمٜمد اًمّمالة قمغم وضمف  .3

 اخلّمقص.

                                                 

 (.5/69اٟمٔمر:  ومٞمض اًم٘مدير ) (1)

 اٟمٔمر:  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (2)
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 احلديح الطابع والعػسوُ

 فطن السمحة

ُفمْ  اَِحُونَ اـرَّ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  َيْرََحُ

ُن َتَباَركَ  َْحَ َمءِ  يِف  َمنْ  اْْلَْرِض َيْرََحُْؽمْ  يِف  َمنْ  اْرََحُوا ،َوَتَعاَغ  اـرَّ (( طمدي٨م اـسَّ

 صحٞمح رواه أمحد.

 :غسح احلديح 

 َأْهُل  َيْرََحُْؽمْ  اْْلَْرضِ  َأْهَل  اْرََحُواًمٗمظ اإلُم٤مم أمحد ذم احلدي٨م: ))

َمءِ  َمءِ  يِف  َمنْ  َيْرََحُْؽمْ ))((، وإٟمام ًمٗمظ: اـسَّ (( ورد قمٜمد أيب داؤد واًمؽمُمذي اـسَّ

 وهمػممه٤م.

اَِحُونَ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  ،راطمؿ ْجع((:اـرَّ

رىم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م وُمٞمؾ وهل ذم طمؼ اخلٚمؼ  ،رمح٦م أدٟمك ومٞمف ُمـ يمؾ ومٞمدظمؾ

 .ضمٌكم

ُفمْ )) ُن َتَباَركَ  َيْرََحُ َْحَ  قمغم اًمدال اًمٚمٗمظ هقواًمرمحـ((: َوَتَعاَغ  اـرَّ

 ذِم  ِصَٗم٦مٌ  اًمٜمٕمؿ، ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ذم )حتٗم٦م اعمحت٤مج(: ))ُهقَ  ضمالئؾ

َْصؾِ  ْٕ مْح٦َمِ  يَمثػِمِ  سمَِٛمْٕمٜمَك ا ا اًمرَّ ٤ٌَمًمِغِ  قَمغَم  هَمَٚم٥َم  صُمؿَّ  ضِمدًّ مْح٦َمِ  ذِم  اًْم ْٟمَٕم٤ممِ  اًمرَّ  َواإْلِ

ْ  سمَِحْٞم٨ُم  ؿَّ  مَل ًَ هُ  سمِفِ  ُي ٌَ  شَمَٕم٤ممَم  هَمػْمُ قْمَراسمِفِ  اعْمُْ٘مَتِْمَٞم٦مِ  قَمَٚمِٛمٞمَّتِفِ  ٦مُ َوهَمَٚم ًٓ  إِلِ  ََتْٜمَعُ  َٓ  ُهٜم٤َم سَمَد

٤ٌَمرَ 
٤ٌَمِرَه٤م َٟمْٕمًت٤م يَمْقُٟمفُ  وَمَٞمُجقزُ  َوْصِٗمٞمَّتِفِ  اقْمتِ

  َوًمَِٙمْقٟمِفِ  ِصَٗم٦مً  ًمُِقىُمققِمفِ  سم٤ِمقْمتِ
ِ
 اعْمَْٕمٜمَك سم٢ِمَِزاء

                                                 

 (.3/176اٟمٔمر:  ومتح اًم٤ٌمري ) (1)



  

   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

135 

ٞمِئفِ  وُمفُ  جَيُقزُ وَ ، َُمْقُصقومِفِ  سمَِحْذِف  ًمِْٚمَٕمَٚمؿِ  شَم٤مسمِعٍ  هَمػْمَ  َوجَمِ  ًمَِتَٕم٤مُرضِ  َوقَمَدُُمفُ  َسْ

ٌَْٞمِٝماَم(( ٌَ  اهـ. ؾَم

((: وإرض هل اًمٙمقيم٥م اًمذي يٕمٞمش قمٚمٞمف اْْلَْرضِ  يِف  َمنْ  اْرََحُوا))

 اًمٌنم، وشمٓمٚمؼ اًمٙمٚمٛم٦م قمغم اًم٘مًؿ ُمٜمف ؾمقاء يم٤من يمٌػمًا او صٖمػمًا.

وآُمر هٜم٤م يِمٛمؾ اًمرمح٦م سم٤مًمٌنم ُم١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومرهؿ، وسم٤مًمٌٝم٤مئؿ وؾم٤مئر 

 ذميمام ئمٝمر قمٚمٞمٝم٤م ْجٞمٕم٤ًم ٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يٛمتٚمئ ىمٚمٌف سم٤مًمرمح٦م خٚمقىم٤مت، وماعم

اًمّمحٞمح٦م، ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل ذم ذطمف  ٨مٟمٔمرائف ُمـ إطم٤مدي وذمهذا احلدي٨م 

قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري: ))ذم هذه إطم٤مدي٨م احلض قمغم اؾمتٕمامل اًمرمح٦م 

٤م ًمٚمخٚمؼ يمٚمٝمؿ يم٤مومرهؿ وُم١مُمٜمٝمؿ وجلٛمٞمع اًمٌٝم٤مئؿ واًمرومؼ هب٤م، وأن ذًمؽ مم

يٖمٗمر اهلل سمف اًمذٟمقب ويٙمٗمر سمف اخلٓم٤مي٤م، ومٞمٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُم١مُمـ قم٤مىمؾ أن يرهم٥م 

ذم إظمذ سمحٔمف ُمـ اًمرمح٦م، ويًتٕمٛمٚمٝم٤م ذم أسمٜم٤مء ضمٜمًف ورم يمؾ طمٞمقان، ومٚمؿ 

خيٚم٘مف اهلل قمًٌث٤م، ويمؾ أطمد ُمًئقل قمام اؾمؽمقمٞمف وُمٚمٙمف ُمـ إٟم٤ًمن أو هبٞمٛم٦م ٓ 

ل أن يرطمؿ يمؾ هبٞمٛم٦م شم٘مدر قمغم اًمٜمٓمؼ وشمٌٞملم ُم٤م هب٤م ُمـ اًمي، ويمذًمؽ يٜمٌٖم

وإن يم٤مٟم٧م ذم همػم ُمٚمٙمف، أٓ شمرى أن اًمذى ؾم٘مك اًمٙمٚم٥م اًمذى وضمده سم٤مًمٗمالة 

مل يٙمـ ًمف ُمٚمًٙم٤م ومٖمٗمر اهلل ًمف سمتٙمٚمٗم٦م اًمٜمزول ذم اًمٌئر وإظمراضمف اعم٤مء ذم ظمٗمف 

وؾم٘مٞمف إي٤مه، ويمذًمؽ يمؾ ُم٤م ذم ُمٕمٜمك اًمً٘مل ُمـ اإلـمٕم٤مم، آ شمرى ىمقًمف قمٚمٞمف 

                                                 

 (.1/27حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (1)
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ِٚمٍؿ همَ اًمًالم: )) ًْ ـْ ُُم َّٓ يَم٤مَن ًَمُف سمِِف َُم٤م ُِم ٦ٌم.. إِ ٤مٌن َأْو َداسمَّ ًَ َرَس هَمْرؾًم٤م وَم٠َميَمَؾ ُِمٜمُْف إِْٟم

مم٤م يدظمؾ ذم ُمٕمٜمك ؾم٘مل اًمٌٝم٤مئؿ وإـمٕم٤مُمٝم٤م اًمتخٗمٞمػ قمٜمٝم٤م ذم  ((،َصَدىَم٦مٌ 

أمح٤مهل٤م وشمٙمٚمٞمٗمٝم٤م ُم٤م شمٓمٞمؼ محٚمف، ومذًمؽ ُمـ رمحتٝم٤م واإلطم٤ًمن اًمٞمٝم٤م، وُمـ 

اًمٚمٞمؾ ورم همػم أوىم٤مت ذًمؽ شمرك اًمتٕمدي ذم َضهب٤م وأذاه٤م وشمًخػمه٤م ذم 

اًمًخرة، وىمد َنٞمٜم٤م ذم اًمٕمٌٞمد أن ٟمٙمٚمٗمٝمؿ اخلدُم٦م ذم اًمٚمٞمؾ وم٢من هلؿ اًمٚمٞمؾ 

 وعمقاًمٞمٝمؿ اًمٜمٝم٤مر، واًمدواب وْجٞمع اًمٌٝم٤مئؿ داظمٚمقن ذم هذا اعمٕمٜمك.

٤مٌن َأْو ورم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم:  )) ًَ ِٚمٍؿ هَمَرَس هَمْرؾًم٤م وَم٠َميَمَؾ ُِمٜمُْف إِْٟم ًْ ـْ ُُم َُم٤م ُِم

 َّٓ ٦ٌم.. إِ (( دًمٞمؾ قمغم أن ُم٤م ذه٥م ُمـ ُم٤مل اعمًٚمؿ سمٖمػم يَم٤مَن ًَمُف سمِِف َصَدىَم٦مٌ  َداسمَّ

 قمٚمٛمف أٟمف ي١مضمر قمٚمٞمف(( اهـ.

ىمد روى أسمق ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف و

َزَل سمِْئًرا سَمْٞمٜم٤َم َرضُمٌؾ َيْٛمٌِم، وَم٤مؿْمَتدَّ قَمَٚمْٞمِف اًْمَٕمَٓمُش، وَمٜمَ وصحٌف وؾمٚمؿ ىَم٤مَل: ))

ـْ اًْمَٕمَٓمِش،  َب ُِمٜمَْٝم٤م، صُمؿَّ ظَمَرَج، وَم٢مَِذا ُهَق سمَِٙمْٚم٥ٍم َيْٚمَٝم٨ُم َي٠ْميُمُؾ اًمثََّرى ُِم وَمنَمِ

َٙمُف سمِِٗمٞمِف، صُمؿَّ َرىِمَل  ًَ ُف، صُمؿَّ َأُْم ِذي سَمَٚمَغ يِب، وَمَٛمأَلَ ظُمٗمَّ وَمَ٘م٤مَل: ًَمَ٘مْد سَمَٚمَغ َهَذا ُِمْثُؾ اًمَّ

َ٘مك اًْمَٙمْٚم٥َم، وَمَِمَٙمَر اهلُل ًَ ((. ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َوإِنَّ ًَمٜم٤َم ذِم ًَمُف، وَمَٖمَٗمَر ًَمفُ  وَم

ٌََٝم٤مِئِؿ َأضْمًرا؟! ىَم٤مَل: )) ٦ٌٍَم َأضْمرٌ اًْم  (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.ذِم يُمؾن يَمٌٍِد َرـْم

                                                 

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. (1)

 (.17/266ذح اسمـ سمٓم٤مل ) (2)
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َمءِ  يِف  َمنْ  َيْرََحُْؽمْ )) ((: واًمًامء ذم اًمٚمٖم٦م يمؾ ُم٤م قمال، واعمٕمٜمك: ُمـ اـسَّ

ؾ اًمًامء وهؿ اعمالئٙم٦م يمام يدل قمغم ذًمؽ اًمرواي٤مت ذم اًمًامء ُمٚمٙمف، أو أه

إظمرى اعمت٘مدُم٦م، وٓ جيقز ان ٟمٕمت٘مد أن اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمًامء، وم٢من هذا اقمت٘م٤مد 

ِٚمِٛملمَ  سَملْم  ظِماَلف َٓ : قِمَٞم٤مض اًْمَ٘م٤ميِض  ىَم٤مَل سم٤مـمؾ.  ًْ ٦ٌَم اعْمُ
صمٝمؿْ  وَمِ٘مٞمٝمٝمؿْ  ىَم٤مـمِ  َوحُمَدن

اَمء ذِم  شَمَٕم٤ممَم  اهللَّ  سمِِذيْمرِ  اًْمَقاِرَدة اًمٔمََّقاِهر َأنَّ  هؿْ َوُُمَ٘مٚمند َوُٟمٔم٤َّمرهؿْ  َوُُمَتَٙمٚمنٛمٝمؿْ  ًَّ  اًم

 {١٣الولك: } چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ : شَمَٕم٤ممَم  يَمَ٘مْقًمِفِ 

٧ْم  َوَٟمْحقه ًَ ًَم٦م سَمْؾ ، فَم٤مِهرَه٤م قَمغَم  ًَمْٞم ـْ ، َْجِٞمٕمٝمؿْ  قِمٜمْد ُُمَت٠َموَّ ٤ٌَمِت  ىَم٤مَل  وَمَٛم  ضِمَٝم٦م سم٢ِمصِْم

ـْ  وَمْقق دِ  هَمػْم  ُِم َٓ  يدحَتْ ـْ  شَمْٙمِٞمٞمػ َو صملِمَ  ُِم َل  َواعْمَُتَٙمٚمنِٛملمَ  َواًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء اعمَُْحدن  ذِم : شَم٠َموَّ

اَمء ًَّ اَمء قَمغَم : َأْي ، اًم ًَّ ـْ ، اًم ـْ  ىَم٤مَل  َوَُم ٤مء ُِم  َوَأْصَح٤مب َواعْمَُتَٙمٚمنِٛملمَ  اًمٜمُّٔم٤َّمر َدمْهَ

َٝم٦م َواؾْمتَِح٤مًَم٦م احْلَدّ  سمِٜمَْٗمِل  اًمتَّٜمِْزيف ًُمقَه٤م َوشَمَٕم٤ممَم  ٌَْح٤مٟمفؾُم  طَمّ٘مف ذِم  اجْلِ  شَم٠ْمِوياَلت شَم٠َموَّ

٥ِم  ًَ ٌََؼ  َُم٤م َٟمْحق َوَذيَمرَ ، ُُمْ٘مَتَْم٤مَه٤م سمَِح ِذي َُم٤م ؿِمْٕمِري ًَمْٞم٧َم  َوَي٤م: ىَم٤مَل . ؾَم  َْجَعَ  اًمَّ

ٜم٦َّم َأْهؾ ًُّ ٤مك ُوضُمقب قَمغَم  يُمّٚمٝمؿْ  َوَأحْلََؼ  اًم ًَ ُْم ـْ  اإْلِ ات ذِم  اًْمِٗمْٙمر قَم  يَماَم  اًمذَّ

َٗمُ٘مقا، اًْمَٕمْ٘مؾ ػَمةِ حلِِ  َوؾَمَٙمُتقا، ُأُِمُروا ِريؿ قَمغَم  َواشمَّ  َوَأنَّ ، َواًمتَِّْمِٙمٞمؾ اًمتَّْٙمِٞمٞمػ حَتْ

ـْ  َذًمَِؽ  ٤ميمٝمؿْ  ُوىُمقومٝمؿْ  ُِم ًَ  ىَم٤مِدح َوهَمػْم ، َواعْمَْقضُمقَدة اًْمُقضُمقد ذِم  ؿَم٤مكّ  هَمػْم  َوإُِْم

٤مَُمَح  صُمؿَّ ، طَمِ٘مٞمَ٘متف ُهقَ  سَمْؾ ، اًمتَّْقطِمٞمد ذِم  ًَ ٤ٌَمِت  سَمْٕمْمٝمؿْ  شَم ـْ  ظَم٤مؿِمًٞم٤م َٝم٦ماجْلِ  سم٢ِمصِْم  ُِمْثؾ ُِم

٤مُُمح َهَذا ًَ ٤ٌَمت اًمتَّْٙمِٞمٞمػ سَملْم  َوَهْؾ ، اًمتَّ َٝم٤مت َوإصِْم ـْ  ؟ وَمْرق اجْلِ  َُم٤م إـِْماَلق ًَمِٙم

ع َأـْمَٚمَ٘مفُ  ْ ـْ  اًمنمَّ فُ  ُِم ٤ٌَمده  وَمْقق اًْمَ٘م٤مِهر َأٟمَّ   َُمعَ ، اًْمَٕمْرش  قَمغَم  اؾِْمَتَقى َوَأٟمَّفُ ، قِم
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ؽ ًُّ َي٦مِ  اًمتََّٛم ْٔ ّ  ٚمتَّٜمِْزيفِ ًمِ   اجْل٤َمُِمَٕم٦م سم٤ِم ِذي اًْمُٙمكمن  َوُهقَ ، هَمػْمه اعْمَْٕمُ٘مقل ذِم  َيِّمّح  َٓ  اًمَّ

ـْ  قِمّْمَٛم٦م {١١الشورى: } چٺ  ٿ        ٿچ : شَمَٕم٤ممَم  ىَمْقًمف َ٘مفُ  عمَِ  اهلُل َوومَّ

 ( اهـ.شَمَٕم٤ممَم  اهلُل َرمِحَفُ  اًْمَ٘م٤ميِض  يَماَلم َوَهَذا، شَمَٕم٤ممَم 

ؾ سمـٌٕمض أيـ٤مت اًمتـل مل ورسمام اؾمتدل ُمــ يٕمت٘مـد هـذا آقمت٘مـ٤مد اًم٤ٌمـمـ

، {١٣الولكك:  } چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ يٗمٝمام، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

يمام شم٘مدم ذم يمالم اإلُم٤مم اًمٜمقوي، وًمٌٞم٤من ذًمـؽ ٟمـقرد ُمـ٤م ذيمـره أهـؾ اًمتٗمًـػم 

اعمتخّمّملم ذم هذا اًمٗمــ ُمــ ذح ًمميـ٦م ًمٞمتٌـلم اعمٕمٜمـك اًمّمـحٞمح وشمـٜمجكم 

 ؾمح٤مسم٦م اًمقهؿ:

 وىمقًمـف ًمناج اعمٜمػم( قمٜمد ذيمـر أيـ٦م:ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمنمسمٞمٜمل ذم شمٗمًػمه )ا

 :وضمقه ومٞمف {١٣الولك: } چڄ  ڃ  ڃ    چ: شمٕم٤ممم

 ويمرؾمٞمف قمرؿمف وصمؿ ُمالئٙمتف ُمًٙمـ َٕن٤م اًمًامء ذم ُمٚمٙمقشمف ُمـ: أحدها

 .وٟمقاهٞمف وأواُمره ويمتٌف ىمْم٤مي٤مه يٜمزل وُمٜمٝم٤م اعمحٗمقظ، واًمٚمقح

 .اًمًامء ذم ُمـ ظم٤مًمؼ أأُمٜمتؿ: أي ُمْم٤مف، طمذف قمغم ذًمؽ أن: واـثان

ہ  ہ  چ : يم٘مقًمـف اًمًـامء، قمغم: أي قمغم، سمٛمٕمٜمك ذم أن: واـثاـث

 هبذيـ اًم٘م٤مئؾ اطمت٤مج  وإٟمام اًمٜمخؾ  ضمذوع قمغم: أي {٩١طه: } چھ     ہ

 وهـق ؿمـ٠مٟمف شمٕمـ٤ممم اًمٌـ٤مري قمـغم واىمٕمـ٦م ُمــ أن اقمت٘مـد ٕٟمـف ذًمؽ إمم اًمقضمٝملم

 وٓ اًمتجًـٞمؿ، يٚمـزم ًمـئال سمٛمتحٞمـز ًمـٞمس أٟمـف اًم٘مٓمٕمـل سم٤مًمدًمٞمؾ وصم٧ٌم اًمٔم٤مهر
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 اًمـذيـ وهـؿ اًمًـامء ؾمـٙم٤من اعمالئٙمـ٦م هبـ٤م اعمـراد هٜمـ٤م ُمـ وم٢من ذًمؽ، إمم طم٤مضم٦م

 .واًمٜم٘مٛم٦م اًمرمح٦م يتقًمقن

 جمًـٛم٦م يمـ٤مٟمقا اًم٘مـقم ومـ٢من اقمت٘مـ٤مدهؿ قمـغم سمذًمؽ ظمقـمٌقا أَنؿ: واـرابع

 ُمــ يدقمقٟمف ويم٤مٟمقا ُمٜمف، ٟم٤مزٓن واًمٕمذاب اًمرمح٦م وأن اًمًامء، ذم وأٟمف ُمِمٌٝم٦م

 شمزقمٛمـقن ُمـ: أي چڃ  ڃ  ڄ    چ: اقمت٘م٤مدهؿ طم٥ًم قمغم هلؿ وم٘مٞمؾ ضمٝمتٝم٤م

 سم٢مْجـ٤مع فم٤مهره٤م قمغم إضمراؤه٤م يٛمٙمـ ٓ أي٦م هذه: اًمرازي ىم٤مل. اًمًامء ذم أٟمف

 أصٖمر ومٞمٙمقن اجلقاٟم٥م ْجٞمع ُمـ سمف اًمًامء إطم٤مـم٦م ي٘متيض ذًمؽ ٕنّ  اعمًٚمٛملم،

 وهـق اًمٕمـرش إمم سم٤مًمٜمًـ٦ٌم طم٘مـػماً  ومٞمٙمقن سمٙمثػم اًمًامء ُمـ أيمؼم واًمٕمرش ُمٜمٝم٤م

 {١١ األًعكام: } چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  :ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم وٕٟمـف :سم٤مٓشمٗمـ٤مق سم٤مـمؾ

 إن وإُمـ٤م قمذاسمـف، اًمًـامء ذم ُمــ أُم٤م: وم٤معمٕمٜمك ًمٜمٗمًف، ُم٤مًمٙم٤مً  ًمٙم٤من ومٞمٝم٤م يم٤من ومٚمق

 وُمٚمٙمـف ؾمـٚمٓم٤مٟمف اًمًـامء ذم ُمــ وأُمـ٤م شمٕمت٘مـده، اًمٕمرب يم٤مٟم٧م ُم٤م سمح٥ًم ذًمؽ

 ومـ٢من  {٦األًعكام:  } چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ : شمٕمـ٤ممم ىم٤مل يمام وىمدرشمف

 شمٗمخـٞمؿ اًمًـامء ذيمـر ُمــ واًمٖمـرض ُمٙم٤مٟملم، ذم ومٕم٦مد يٙمقن ٓ اًمقاطمد اًمٌمء

 وهــق سم٤مًمٕمــذاب اعمقيمــؾ اعمٚمــؽ واعمـراد ىمدرشمــف، وشمٕمٔمــٞمؿ ؾمــٌح٤مٟمف اهلل ؾمـٚمٓم٤من

 ( اهـ.اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ

ــ٥م( أو  ــ٤مشمح اًمٖمٞم ــػمه )ُمٗم ــرازي ذم شمٗمً ــر اًم ـــٗمنن اًمٗمخ ــ٤مم اعم ــ٤مل اإلُم وىم

 ٌـ٤متإصم قمـغم اطمتجـقا اعمِمـٌٝم٦م أن واقمٚمـؿ)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم( قمٜمـد ذيمـر أيـ٦م: )
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 ٓ أيــ٦م هــذه أن قمٜمــف واجلــقاب، چڄ  ڃ  ڃ    چ: سم٘مقًمــف شمٕمــ٤ممم هلل اعمٙمــ٤من

 يضـي٘متـ اًمًـامء ذم يمقٟمـف ٕن، اعمًـٚمٛملم سم٤مشمٗم٤مق فم٤مهره٤م قمغم إضمراؤه٤م يٛمٙمـ

  واًمًامء، اًمًامء ُمـ أصٖمر ومٞمٙمقن، اجلقاٟم٥م ْجٞمع ُمـ سمف حمٞمٓم٤مً  اًمًامء يمقن

 سم٤مًمٜمًـ٦ٌم طم٘مـػماً  ٤مً ؿمٞمئ شمٕم٤ممم اهلل يٙمقن أن ومٞمٚمزم، سمٙمثػم اًمٕمرش ُمـ أصٖمر

ڄ  ڄ  چ : ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم وٕٟمف، حم٤مل اإلؾمالم أهؾ سم٤مشمٗم٤مق وذًمؽ، اًمٕمرش إمم

 ًمقضمـ٥م اًمًامء ذم اهلل يم٤من ومٚمق، {١١األًعكام:  } چڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ

 قمــ سومٝمـ٤م جيـ٥م أيـ٦م هـذه أن ومٕمٚمٛمٜمـ٤م، حمـ٤مل وهذا ًمٜمٗمًف ُم٤مًمٙم٤مً  يٙمقن أن

 : وضمقه ومٞمف صمؿ، اًمت٠مويؾ إمم فم٤مهره٤م

 قمذاسمـف، اًمًـامء ذم ُمــ أأُمٜمـتؿ: أي٦م شم٘مدير يٙمقن أن جيقز ٓ مل: أحدها 

 سمـ٤مهلل يٙمٗمر ُمـ قمغم  اًمٌالء  يٜمزل  إٟمام  سم٠مٟمف، ضم٤مري٦م  شمٕم٤ممم اهلل قم٤مدة  ٕن  وذًمؽ

 رمحتـف ٟمزول ُمقوع أٟمف يمام، شمٕم٤ممم قمذاسمف ُمقوع وم٤مًمًامء ،اًمًامء ُمـ ويٕمّمٞمف

 .وٟمٕمٛمتف

 ًمٙمٜمٝمؿ، اإلًمف دسمقضمق ُم٘مريـ اًمٕمرب يم٤مٟم٧م: ُمًٚمؿ أسمق ىم٤مل: وثاكقفا 

: هلؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٙم٠مٟمف، اعمِمٌٝم٦م ىمقل وومؼ قمغم اًمًامء ذم أٟمف يٕمت٘مدون يم٤مٟمقا

 أن يِم٤مء ُم٤م قمغم سم٤مًم٘مدرة ًمف واقمؽمومتؿ، اًمًامء ذم سم٠مٟمف أىمررشمؿ ىمد ُمـ أشم٠مُمٜمقن

 .إرض سمٙمؿ خيًػ
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 واًمٖمرض، وىمدرشمف وُمٚمٙمف ؾمٚمٓم٤مٟمف اًمًامء ذم ُمـ: أي٦م شم٘مدير: وثاـثفا 

ڄ  ڄ  ڄ  چ   :ىم٤مل يمام، ىمدرشمف وشمٕمٔمٞمؿ اهلل ؾمٚمٓم٤من شمٗمخٞمؿ اًمًامء ذيمر ُمـ

 واطمدة دومٕم٦م يٙمقن ٓ اًمقاطمد اًمٌمء وم٢من، {٦األًعام: } چڄ  ڃ  ڃ

 ٟمٗم٤مذ إرض وذم اًمًٛمقات ذم يمقٟمف ُمـ اعمراد يٙمقن أن ومقضم٥م، ُمٙم٤مٟملم ذم

 .هٝمٜم٤م ومٙمذا، إرض وذم اًمًٛمقات ذم ُمِمٞمئتف وضمري٤من، وىمدرشمف أُمره

 اعمٚمــؽ چڄ  ڃ  ڃ    چ: سم٘مقًمــف اعمــراد ٙمــقني أن جيــقز ٓ مل: ورابعفااا 

 إرض هبـؿ خيًػ أن واعمٕمٜمك، اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ وهق، سم٤مًمٕمذاب اعمقيمؾ

 .( اهـوإذٟمف اهلل سم٠مُمر

ـٜمِل قمجٞمٌـ٦م سمــ حمٛمد سمـ أمحد سم٤مهلل اًمٕم٤مرفوىم٤مل اإلُم٤مم  ًَ ذم شمٗمًـػمه  احلَ

 ڄ  ڄ  ڃ چ  )( قمٜمــد ذيمــر أيــ٦م:اعمجٞمــد اًم٘مــرآن شمٗمًــػم ذم اعمديــد اًمٌحــر)

 وشمدسمػماشمـف، ىمْم٤مي٤مه ُمٜمزل َٕن٤م هب٤م: وقمؼّم ، ذاشمف وأهار ُمٚمٙمقشمف ُمـ چڃ  

 إٟمـام إرض ذم ئمٝمـر ُمـ٤م ومٙمـؾ، وٟمقاهٞمـف وأواُمره ُمالئٙمتف وُمًٙمـ، ووطمٞمف

 وىم٤مل اًمًٛمقات؟ ظم٤مًمؼ أأُِمٜمتؿ: ىم٤مل ومٙم٠مٟمف، يؼمز وطمٞمٜمئذ، اًمًامء ذم سمف ي٘ميض

 ذم اعم٘مّمـقد وًمـٞمس ؾمـ٘مٗمف،: اًمٌٞم٧م وؾمامء، ؾمامء ومٝمق قمال رء يمؾ: اًمٚمج٤مئل

 ذم َُمــ أأُِمٜمـتؿ: اعمٕمٜمـك وإٟمـام، اًمٓم٤ٌمق اًمًٌع ُمـ همػمه٤م وٓ اًمدٟمٞم٤م: ؾمامء أي٦م
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 صـٗم٤مت ُمــ احلـقادث ؾمـامء ذم اهلل يمـقن وًمـٞمس، اجلـالل قمٚمـق وهـق، اًمٕمٚمق

ا ذًمؽ قمـ اهلل شمٕم٤ممم، اًمٙمامل  ( اهـ.يمٌػماً  قمٚمقًّ

 ُيـؾ ومتٌلم ُمـ يمؾ ذًمؽ سمٓمالن هذه اًمٕم٘مٞمدة اًمٗم٤مؾمـدة، وأن اهلل شمٕمـ٤ممم ٓ

ذم ُمٙمــ٤من وٓ ُيقيــف اعمٙمــ٤من وٓ اًمزُمــ٤من، وٓ يقصــػ سم٤مجلٝمــ٦م إٓ ُمـــ سمــ٤مب 

 ٓ اًمتٕمٔمٞمؿ يمقصٗمف سم٤مًمٕمٚمق اعمٕمٜمقي، ىمـ٤مل احلـ٤مومظ اسمــ طمجـر ذم )اًمٗمـتح(: ))

ــزم ــل  يمــقن  ُمـــ يٚم ــق  ضمٝمت   يقصــػ ٓ  أن  اهلل  قمــغم  حمــ٤مل  واًمًــٗمؾ  اًمٕمٚم

 ضمٝمـ٦م ُمــ ًمـؽذ يمقن واعمًتحٞمؾ ،اعمٕمٜمك ضمٝم٦م ُمـ وصٗمف سم٤مًمٕمٚمق ٕن :سم٤مًمٕمٚمق

 (( اهـ.احلس

)يرمحؽ ُمـ ذم اًمًامء( وىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٜم٤موي ذم )ومٞمض اًم٘مدير(: )) 

ارمحقا ُمـ ذم إرض  :أي ،هق اهلل :وم٘مٞمؾ ،اظمتٚمػ سم٤معمراد سمٛمـ ذم اًمًامء

أو  ،يرمحٙمؿ ُمـ أُمره ٟم٤مومذ ذم اًمًامء :واـتؼدير ،يرمحٙمؿ اهلل شمٗمْمالً  ،ؿمٗم٘م٦م

ٕٟمف  :ذي ذم اًمٕمٚمق واجلالل واًمرومٕم٦مأو اًم ،ُمـ ومٞمٝم٤م ُمٚمٙمف وىمدرشمف وؾمٚمٓم٤مٟمف

ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ رو٤مه ُمـ  ،ومٙمٞمػ يٙمقن ومٞمف حمٞمٓم٤مً  ،شمٕم٤ممم ٓ ُيؾ ذم ُمٙم٤من

وم٠مؿم٤مرت إمم اًمًامء ُمٕمؼمة قمـ اجلالل  ؟اًمًقداء سم٠من شم٘مقل ذم ضمقاب أيـ اهلل

وإٟمام يٜم٥ًم إمم اًمًامء َٕن٤م أقمٔمؿ وأوؾمع ُمـ  ،واًمٕمٔمٛم٦م ٓ قمـ اعمٙم٤من

اًمدقم٤مء وُمٙم٤من إرواح أو َٕن٤م ىمٌٚم٦م  ،٤مأو ًمٕمٚمقه٤م وارشمٗم٤مقمٝم ،إرض

                                                 

 (.6/264اًمٌحر اعمديد ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اعمجٞمد ) (1)

 (.6/146ومتح اًم٤ٌمري ) (2)
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حتٗمٔمٙمؿ اعمالئٙم٦م ُمـ  :أي ،اعمراد ُمٜمف اعمالئٙم٦م :وىمٞمؾ ،دؾمٞم٦ماًمٓم٤مهرة اًم٘م

 ،ويٓمٚمٌقا اًمرمح٦م ُمـ اهلل اًمٙمريؿ ،ًمٙمؿ ويًتٖمٗمر ،إقمداء واعم١مذي٤مت سم٠مُمر اهلل

ىم٤مل  ،يرمحؽ سم٠مُمره اعمالئٙم٦م أن حتٗمٔمؽ :ويٛمٙمـ اجلٛمع سم٠من ي٘م٤مل :ىم٤مل اًمٓمٞمٌل

الرعد: } چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھچ : شمٕم٤ممم

إن اًمٕمٌد ًمٞم٘مػ سملم : وأظمرج اًمروي٤مين ذم ُمًٜمده قمـ اسمـ قمٛمر يرومٕمف، {١١

ي٤م  :ومٞم٘مقل ،ومٞمٓمقل وىمقومف طمتك يّمٞمٌف ُمـ ذًمؽ يمرب ؿمديد ،يدي اهلل شمٕم٤ممم

هؾ رمح٧م ؿمٞمئ٤م ُمـ ظمٚم٘مل ُمـ أضمكم  :ومٞم٘مقل ًمف ،رب ارمحٜمل اًمٞمقم

 (( اهـ.وم٠مرمحؽ

شمٜم٤مًمف ُمٖمٗمرة اهلل ورو٤مه، وشمّمٚمف ٟمٕمٛمف، وهل رمح٦م اهلل: أن  وُمٕمٜمك

ُمٖم٤ميرة ًمٚمرمح٦م اًمتل ذم اإلٟم٤ًمن: إذ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ يامصمٚمف رء، ىم٤مل 

، ىم٤مل {١١}الشورى:  چٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹچ اهلل شمٕم٤ممم: 

ذم )دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم(: ))ىم٤مل اًمٕم٤مىمقزم: اًمرمح٦م سمٛمٕمٜمك اًمتٕمٓمػ واًمرىم٦م، ومٝمل 

وهق اًمرى قمٜمف وإيّم٤مل اًمٜمٕمؿ  ،سم٤معمٕمٜمك، وُمـ اهلل سم٤معمٕمٜمك اًمٖم٤مئلُمـ اخلٚمؼ 

 إًمٞمف.

ىم٤مل اًمدُم٤مُمٞمٜمل ذم )ُمّم٤مسمٞمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح(: اقمٚمؿ أٟمف جيقز قمٜمد  

اعمتٙمٚمٛملم ذم شم٠مويؾ ُم٤م ٓ يًقغ ٟمًٌتف إمم اهلل شمٕم٤ممم قمغم طم٘مٞم٘متف اًمٚمٖمقي٦م 
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ر وضمٝم٤من: أطمدمه٤م احلٛمؾ قمغم اإلرادة، ومٞمٙمقن ُمـ صٗم٤مت اًمذات، وأظم

احلٛمؾ قمغم ومٕمؾ اإليمرام، ومٞمٙمقن ُمـ صٗم٤مت إومٕم٤مل يم٤مًمرمح٦م، وم٢مَن٤م ذم اًمٚمٖم٦م 

ُمِمت٘م٦م ُمـ اًمرطمؿ، وطم٤مصٚمٝم٤م رىم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م وُمٞمؾ ضمٌكم، وهذا ُمًتحٞمؾ ذم 

طمؼ اًم٤ٌمري، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ُيٛمٚمٝم٤م قمغم إرادة اخلػم، وُمٜمٝمؿ ُمـ ُيٛمٚمٝم٤م قمغم 

ٛمٜمع أظمر ومٕمٚمف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يتٕملم أطمد اًمت٠مويٚملم ذم سمٕمض اًمًٞم٤مىم٤مت عم٤مٟمع ي

، ومٞمتٕملم شم٠مويؾ اًمرمح٦م سمٗمٕمؾ اخلػم: شظمٚمؼ اهلل اًمرمح٦م يقم ظمٚم٘مٝم٤م»يمحدي٨م 

ًمتٙمقن صٗم٦م ومٕمؾ، ومتٙمقن طم٤مدصم٦م قمٜمد إؿمٕمري، ومٞمتًٚمط قمٚمٞمٝم٤م اخلٚمؼ، وٓ 

يّمح شم٠مويٚمٝم٤م ومٞمف سم٤مإلرادة: َٕن٤م إذ ذاك ُمـ صٗم٤مت اًمذات، ومتٙمقن ىمديٛم٦م، 

ۆ  ۆ     چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم:ومٞمٛمتٜمع شمٕمٚمؼ اخلٚمؼ هب٤م، ويتٕملم شم٠مويٚمٝم٤م سم٤مإلرادة ذم

ٕٟمؽ ًمق محٚمتٝم٤م قمغم اًمٗمٕمؾ.. :{٥٦}هود:  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

ًمٙم٤من اًمٕمّمٛم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، ومٞمٙمقن اؾمتثٜم٤مء اًمٌمء ُمـ ٟمٗمًف، ويم٠مٟمؽ ىمٚم٧م: ٓ 

قم٤مصؿ إٓ اًمٕم٤مصؿ، ومتٙمقن اًمرمح٦م اإلرادة، واًمٕمّمٛم٦م قمغم سم٤مهب٤م ًمٗمٕمؾ اعمٜمع 

ٓ ُمـ أراد ًمف اًمًالُم٦م، ُمـ اعمٙمروه٤مت، يم٠مٟمف ىم٤مل: ٓ يٛمٜمع اعمحذور إ

 ومت٠مُمؾ(( اهـ.

ىم٤مل ذم )ومٞمض اًم٘مدير(: ))ىم٤مل اًمٓمٞمٌل: اًمرمح٦م اًمث٤مٟمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م، وإومم 

جم٤مزي٦م: إذ اًمرمح٦م ُمـ اخلٚمؼ اًمٕمٓمػ واًمرأوم٦م، وهق ٓ جيقز قمغم اهلل، وُمـ اهلل 

                                                 

 (.2/11دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ) (1)
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اًمرو٤م قمٛمـ رمحف: ٕن ُمـ رق ًمف اًم٘مٚم٥م.. وم٘مد قمرض ًمف اإلٟمٕم٤مم، أو إرادشمف، 

 اهـ. واجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ، ومٛمـ رطمؿ ظمٚمؼ اهلل رمحف اهلل((

واًمرمح٦م ذم طم٘مٜم٤م رمح٦م وطمٜمق ي٘متيض اإلطم٤ًمن، وذًمؽ وىم٤مل أيْم٤ًم: ))

شمٖمػم يقضم٥م ًمٚمٛمتّمػ سمف احلدوث، واهلل شم٘مدس قمـ ذًمؽ وقمـ ٟم٘مٞمْمف اًمذي 

هق اًم٘مًقة واًمٖمٚمٓم٦م، ومٝمق راضمع ذم طم٘مف إمم صمٛمرة شمٚمؽ اًمرىم٦م ووم٤مئدهت٤م، وهق 

ـمٌل اًمٚمٓمػ سم٤معمٌتغم واًمْمٕمٞمػ، ويمِمػ َضه، واإلطم٤ًمن إًمٞمف، ذيمره اًم٘مر

وهمػمه، وىم٤مل اسمـ قمٓم٤مء اهلل: ُمـ اـمٚمع قمغم أهار اًمٕم٤ٌمد، ومل يتخٚمؼ سم٤مًمرمح٦م 

اإلهلٞم٦م.. وم٤مـمالقمف ومتٜم٦م قمٚمٞمف، وؾم٥ٌم جلر اًمقسم٤مل إًمٞمف، وإًمٞمف أؿم٤مر اسمـ 

 : اًمٗم٤مرض سم٘مقًمف

ــــــــ٦م ُمًــــــــتحٞمٚم٦م وإي٤مك واإلقمراض قمـ يمؾ صقرة  ممقهــــــــ٦م أو طم٤مًم

اًمٓم٤مئع واًمٕم٤ميص  ،وهل اًمٕم٤مُم٦م جلٛمٞمع اخلٚمؼ ،ومٛمـ ختٚمؼ سم٤مًمرمح٦م اإلهلٞم٦م 

 :ًمٙمقٟمف مل يِمٝمد هلؿ ومٕمالً  :ورمحٝمؿ ،اخلٚمؼ رَ ذَ قمَ  ..سمقاؾمٓم٦م ؿمٝم٤مدة ومٕمؾ اهلل،

حمجقسمقن  وهؿ ،ودمري جمرى اًم٘مدر ،سمؾ يِمٝمد أومٕم٤مل احلؼ شمتٍمف ومٞمٝمؿ

ومػممحٝمؿ اهلل ُمـ همػم اقمؽماض  ،قمـ ذًمؽ سمقاؾمٓم٦م أومٕم٤مل اًمٜمٗمس وفمٚمٛمتٝم٤م

 ـ.اه ((ويٕمذرهؿ ُمـ همػم أن ي٘مػ ُمع رء ُمـ ذًمؽ ،قمٚمٞمف
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 احلديح: فوائد 

 احلض واحلرص قمغم اًمؽماطمؿ. .1

أن اًمرمح٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ُمقضم٦ٌم ًمٚمرمح٦م ذم أظمرة، وُمـ شمريمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م  .2

 مل يًتح٘مٝم٤م ذم أظمرة.

 اعم١مُمـ يرطمؿ ْجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ًمٞمٜم٤مل اًمرمح٦م ُمـ اهلل. .3
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 احلديح الجاوَ والعػسوُ

 شيازة القبوز

ـُْؼُبوَر، ُزوُروا اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم  ا

َا ُرُؿمْ  َؽنَِّنَّ  (( رواه اسمـ ُم٤مضمف.اْْلِخَرةَ  ُتَذؿِّ

 :غسح احلديح 

هل  :واًمزي٤مرة ،((ُزوُرواىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 اًمًالم.

ـُْؼُبورَ )) ، وهق مم٤م أيمرم اعمقوع اًمذي يدومـ سمف اعمٞم٧مْجع ىمؼم وهق ((ا

إن  :وىمد ىمٞمؾ اًمٖمراب طملم ىمتؾ ىم٤مسمٞمؾ أظم٤مه ه٤مسمٞمؾ،سمف سمٜمق آدم، وأول ُمـ ؾمٜمف 

 .وًمٞمس سمٌمء ،سمٜمل إهائٞمؾ أول ُمـ أىمؼم

 :حلي شيازة القبوز لمسداه 

زي٤مرة اًم٘مٌقر ؾمٜم٦م ًمٚمرضم٤مل سمدًمٞمؾ هذا احلدي٨م، وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

ـْ  ََنَْٞمُتُٙمؿْ  إيِنن وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  ومِٞمَٝم٤م وَم٢مِنَّ  وَمُزوُروَه٤م، ٌُقرِ اًْم٘مُ  ِزَي٤مَرةِ  قَم

ةً  ـْ  ََنَْٞمُتُٙمؿْ  يُمٜم٧ُْم  إيِنن (( أظمرضمف أمحد، وذم ًمٗمظ قمٜمده ايْم٤ًم: ))قِمؼْمَ  ِزَي٤مَرةِ  قَم

ٌُقرِ  ٤َم وَمُزوُروَه٤م، اًْمُ٘م رُ  وَم٢مَِنَّ ظِمَرةَ  شُمَذيمن ْٔ  ِزَي٤مَرهِت٤َم ذِم  وَم٢مِنَّ ((، وقمٜمد ايب داود: ))ا

 ((، وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت.شَمْذيِمَرةً 

                                                 

 (.3/18اٟمٔمر:  دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ) (1)
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 (،سم٤مب زي٤مرة اًم٘مٌقر)) ىمقًمف ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح اًم٤ٌمري(: ))

 ،عم٤م ومٞمف ُمـ اخلالف يمام ؾمٞم٠ميت :ويم٠مٟمف مل يٍمح سم٤محلٙمؿ: ُمنموقمٞمتٝم٤م، أي

وىمد أظمرضمف  ،سم٤مجلقاز ٦مويم٠من اعمّمٜمػ مل يث٧ٌم قمغم ذـمف إطم٤مدي٨م اعمٍمطم

 ْٞمُتُٙمؿْ ََنَ  يُمٜم٧ُْم : ))وًمٗمٔمفُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م سمريدة وومٞمف ٟمًخ اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ 

ـْ  ٌُقرِ  ِزَي٤مَرةِ  قَم  :وزاد أسمق داود واًمٜم٤ًمئل ُمـ طمدي٨م أٟمس ((،وَمُزوُروَه٤م اًْمُ٘م

٤َم)) رُ  وَم٢مَِنَّ ظِمَرةَ  شُمَذيمن ْٔ َوشُمِرقُّ اًمَ٘مْٚم٥َم، َوشُمْدُِمُع )) :وًمٚمح٤ميمؿ ُمـ طمديثف ومٞمف ((،ا

، وَماَل  وهق سمْمؿ اهل٤مء وؾمٙمقن  ،يمالُم٤م وم٤مطمِم٤م :أي، (ُهْجًرا شَمُ٘مقًُمقا اًمَٕملْمَ

ْٟمَٞم٤م)) :وًمف ُمـ طمدي٨م سمـ ُمًٕمقد ،ٞمؿاجل ُد ذِم اًمدُّ ٤َم شُمَزهن وعمًٚمؿ ُمـ  ((،وَم٢مَِنَّ

ٌُقرَ  ُزوُروا: ))طمدي٨م أيب هريرة ُمرومققم٤م ٤َم اًْمُ٘م رُ  وَم٢مَِنَّ ىم٤مل اًمٜمقوي  ((،اعْمَْقَت  شُمَذيمن

اًم٘مٌقر ًمٚمرضم٤مل  اشمٗم٘مقا قمغم أن زي٤مرة :شمٌٕم٤م ًمٚمٕمٌدري واحل٤مزُمل وهمػممه٤م

ٕن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وهمػمه روى قمـ سمـ ؾمػميـ  :ٔمروومٞمف ٟم ،يمذا اـمٚم٘مقا ،ضم٤مئزة

ًمقٓ َنل  :طمتك ىم٤مل اًمِمٕمٌل ،وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل واًمِمٕمٌل اًمٙمراه٦م ُمٓمٚم٘م٤مً 

ومٚمٕمؾ ُمـ أـمٚمؼ  ،ًمزرت ىمؼم اسمٜمتل ..صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف و ؾمٚمؿ  اًمٜمٌل

ويم٠من ه١مٓء مل يٌٚمٖمٝمؿ  ،أراد سم٤مٓشمٗم٤مق ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف إُمر سمٕمد ه١مٓء

وُم٘م٤مسمؾ هذا ىمقل سمـ طمزم أن زي٤مرة اًم٘مٌقر واضم٦ٌم وًمق  ،أقمٚمؿواهلل  ،اًمٜم٤مؾمخ

(( اهـ.ًمقرود إُمر سمف :ُمرة واطمدة ذم اًمٕمٛمر

                                                 

 (. 3/165ومتح اًم٤ٌمري ) (1)
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وسم٤مجلٛمٚم٦م: ومتًتح٥م زي٤مرة وىم٤مل اًم٘مًٓمالين ذم )إرؿم٤مد اًم٤ًمري(: ))

ـْ  ََنَْٞمُتُٙمؿْ  يُمٜم٧ُْم )) ىمٌقر اعمًٚمٛملم ًمٚمرضم٤مل، حلدي٨م ُمًٚمؿ: ٌُقرِ  ِزَي٤مَرةِ  قَم  اًْمُ٘م

٤َموَم٢مِ ، وَمُزوُروَه٤م رُ  َنَّ ظِمَرةَ  شُمَذيمن ْٔ  ((.ا

وؾمئؾ ُم٤مًمؽ قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر وم٘م٤مل: ىمد يم٤من َنك قمٜمف، صمؿ أذن ومٞمف، ومٚمق 

 ومٕمؾ ذًمؽ إٟم٤ًمن ومل ي٘مؾ إٓ ظمػًما مل أيب سمذًمؽ سم٠مؾًم٤م.

وس: يم٤مٟمقا يًتحٌقن أن ٓ يتٗمرىمقا قمـ اعمٞم٧م ؾمٌٕم٦م أي٤مم، ؤوقمـ ـم٤م

 اهـ. ((َٕنؿ يٗمتٜمقن وُي٤مؾمٌقن ذم ىمٌقرهؿ، ؾمٌٕم٦م أي٤مم

 :حلي شيازة القبوز لمٍطاء 

اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ زي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمٜم٤ًمء قمغم صمالصم٦م أىمقال ذيمره٤م 

اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ طمٞم٨م ىم٤مل قمٜمد ذيمر طمدي٨م 

ٌُقر: اًمًالم قمغم أهؾ اًم٘مٌقر: ))َوومِٞمفِ   ِزَي٤مَرة اًْمُ٘م
ِ
٤مء ًَ َز ًمِٚمٜمن ـْ ضَمقَّ َوومِٞمَٝم٤م ، َدًمِٞمؾ عمَِ

َْصَح٤مسمِٜم٤َم :ظِماَلف  ِٕ  َوِهَل صَماَلصَم٦م َأْوضُمف 
ِ
 ًمِْٚمُٕمَٚماَمء

َـّ حِلَِدي٨ِم : َأطَمدَه٤م ِريٛمَٝم٤م قَمَٚمْٞمِٝم ٌُقر  ": حَتْ اَرات اًْمُ٘م ـَ اهللَّ َزوَّ  "ًَمَٕم

٤ٌَمح: َواًمث٤َّمًم٨ِم. ُيْٙمَره: َواًمث٤َّميِن  َتَدّل ًَمُف هِبََذا احْلَِدي٨م َوسمَِحِدي٨ِم ، ُي ًْ  "َوُي

ـْ  ٌُقر وَمُزوُروَه٤م يُمٜم٧ْم ََنَْٞمُتُٙمْؿ قَم ـْ َهَذا سم٠َِمْن ََنَْٞمُتُٙمْؿ َوِٛمػم  "ِزَي٤مَرة اًْمُ٘م َوجُي٤َمب قَم

                                                 

 (.2/399إرؿم٤مد اًم٤ًمري ) (1)
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ِحٞمح اعْمُْخَت٤مر ذِم  ٤مء قَمغَم اعْمَْذَه٥م اًمّمَّ ًَ ُذيُمقر وَماَل َيْدظُمؾ ومِٞمِف اًمٜمن

ُُصقل((اهـ. ْٕ  ا

، وىمد ومّمؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل: ))واظمتٚمػ ذم اًمٜم٤ًمء

 ،وحمٚمف ُم٤م إذا أُمٜم٧م اًمٗمتٜم٦م ،وهق ىمقل إيمثر ،إلذندظمٚمـ ذم قمٛمقم اوم٘مٞمؾ: 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  وُمقوع اًمدًٓم٦م ُمٜمف أٟمف وي١ميد اجلقاز طمدي٨م اًم٤ٌمب

وممـ  ،وشم٘مريره طمج٦م ،مل يٜمٙمر قمغم اعمرأة ىمٕمقده٤م قمٜمد اًم٘مؼموصحٌف و ؾمٚمؿ 

ومروى احل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ سمـ  ،محؾ اإلذن قمغم قمٛمقُمف ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء قم٤مئِم٦م

 ٦م أٟمف رآه٤م زارت ىمؼم أظمٞمٝم٤م قمٌد اًمرمحـ وم٘مٞمؾ هل٤م أًمٞمس ىمد َنك اًمٜمٌلأيب ُمٚمٞمٙم

قمـ ذًمؽ ىم٤مًم٧م ٟمٕمؿ يم٤من َنك صمؿ أُمر صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف و ؾمٚمؿ 

سمزي٤مرهت٤م وىمٞمؾ اإلذن ظم٤مص سم٤مًمرضم٤مل وٓ جيقز ًمٚمٜم٤ًمء زي٤مرة اًم٘مٌقر وسمف ضمزم 

ذي اًمِمٞمخ أسمق إؾمح٤مق ذم اعمٝمذب واؾمتدل ًمف سمحدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو اًم

شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم سم٤مب أشم٤ٌمع اًمٜم٤ًمء اجلٜم٤مئز وسمحدي٨م ًمٕمـ اهلل زوارات 

اًم٘مٌقر أظمرضمف اًمؽمُمذي وصححف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وًمف ؿم٤مهد ُمـ 

                                                 

 (.8/32ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

، وَمَ٘م٤مَل: ))اشمَِّ٘مل اهلَل َُمرَّ اًمٜمَّ وهق:  (2) ٌِْٙمل قِمٜمَْد ىَمؼْمٍ ٌِلُّ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ سم٤ِمُْمَرَأٍة شَم

 ِ ُف اًمٜمٌَّ ٌَتِل، َومَلْ شَمْٕمِروْمُف، وَمِ٘مٞمَؾ هَل٤َم: إِٟمَّ ي((، ىَم٤مًَم٧ْم: إًَِمْٞمَؽ قَمٜمنل، وَم٢مِٟمََّؽ مَلْ شُمَّم٥ْم سمُِٛمِّمٞم لُّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َواْصؼِمِ

اسملَِم، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: مَلْ َأقْمِروْمَؽ، َوؾَمٚمَّؿَ  ِلن َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ، وَمَٚمْؿ دَمِْد قِمٜمَْدُه سَمقَّ وَمَ٘م٤مَل: ))إِٟمَّاَم ، وَم٠َمشَم٧ْم سَم٤مَب اًمٜمٌَّ

ُومَم((. أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. ْٕ ْدَُم٦ِم ا ؼْمُ قِمٜمَْد اًمّمَّ  اًمّمَّ
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طمدي٨م سمـ قم٤ٌمس وُمـ طمدي٨م طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م واظمتٚمػ ُمـ ىم٤مل سم٤مًمٙمراه٦م 

ذم طم٘مٝمـ هؾ هل يمراه٦م حتريؿ أو شمٜمزيف ىم٤مل اًم٘مرـمٌل هذا اًمٚمٕمـ إٟمام هق 

ٙمثرات ُمـ اًمزي٤مرة عم٤م شم٘متْمٞمف اًمّمٗم٦م ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م وًمٕمؾ اًم٥ًٌم ُم٤م يٗميض ًمٚمٛم

إًمٞمف ذًمؽ ُمـ شمْمٞمٞمع طمؼ اًمزوج واًمتؼمج وُم٤م يٜمِم٠م ُمٜمٝمـ ُمـ اًمّمٞم٤مح وٟمحق 

ذًمؽ وم٘مد ي٘م٤مل إذا أُمـ ْجٞمع ذًمؽ ومال ُم٤مٟمع ُمـ اإلذن ٕن شمذيمر اعمقت ُيت٤مج 

 إًمٞمف اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء(( اهـ.

٤مء جلزقمٝمـ، وأُم٤م طمدي٨م أيب هريرة وىم٤مل اًم٘مًٓمالين: ))وشمٙمره ًمٚمٜمً

، "ًمٕمـ اهلل زّوارات اًم٘مٌقر"اعمروي قمٜمد اًمؽمُمذي، وىم٤مل طمًـ صحٞمح: 

ومٛمحٛمقل قمغم ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م زي٤مرهتـ ًمٚمتٕمديد واًمٌٙم٤مء واًمٜمقح قمغم ُم٤م ضمرت 

سمف قم٤مدهتـ، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ومحؾ سمٕمْمٝمؿ طمدي٨م اًمؽمُمذي ذم اعمٜمع قمغم ُمـ 

 اهـ. شمٙمثر اًمزي٤مرة ٕن زوارات ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م((

وم٤مخلالص: أن ُمـ ُمٜمع اًمزي٤مرة قمٚمٞمٝمـ أو يمرهٝم٤م إٟمام هل عمـ شمرومع  

 صقهت٤م سم٤مًمٌٙم٤مء أو خترج ُمتؼمضم٦م، أو قمٜمد ظمقف اًمٗمتٜم٦م.

 :ْتٍبي 

هذا اخلالف ذم زي٤مرة اًمٜم٤ًمء ًمٚم٘مٌقر هق ذم همػم ىمؼم ؾمٞمدٟم٤م وطمٌٞمٜم٤م 

 وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، أُم٤م هق.. ومتًـ هلـ زي٤مرشمفقمٚمٞمف  وُمقٟٓم٤م حمٛمد صغم اهلل

                                                 

 (.3/165ومتح اًم٤ٌمري ) (1)

 (.2/399إرؿم٤مد اًم٤ًمري ) (2)
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صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مًٓمالين: ))وٓ يٙمره هلـ 

، سمؾ شمٜمدب ويٜمٌٖمل يمام ىم٤مل اسمـ -قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ اهلُل  َصغمَّ -زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل 

 اًمرومٕم٦م، واًم٘مٛمقزم، أن شمٙمقن ىمٌقر ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء يمذًمؽ(( اهـ.

ُـّ  )َٟمَٕمؿْ وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ذم )حتٗم٦م اعمحت٤مج(: ) ًَ َـّ  شُم صغم  ِزَي٤مَرشُمفُ  هَلُ

  ؾَم٤مِئرُ  َويَمَذا سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ىَم٤مَل اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ   ا

ِ
 َواًْمُٕمَٚماَمء

 
ِ
َْوًمَِٞم٤مء ْٕ  . َوا

َْذَرقِملُّ  ىَم٤مَل  ْٕ َٚم٦مِ  َأْومَم  وَم٠َمىَم٤مِرهُب٤َم َصحَّ  إنْ  ا ـْ  سم٤ِمًمّمن لمَ  ُِم ٤محِلِ  َوفَم٤مِهُرهُ  هـ ا اًمّمَّ

ـْ  َيْرشَمِْمٞمفِ  َٓ  َأٟمَّفُ   َيْٗمِّمَؾ  َأنْ  َذًمَِؽ  ذِم  َواحْلَؼُّ  سمِفِ  ضَمَزُُمقا سَمْؾ  َواطِمدٍ  هَمػْمُ  اْرشَمَْم٤مهُ  ًَمِٙم

ِجدِ  يَمَذَه٤مهِب٤َم عمَِِْمَٝمدٍ  شَمْذَه٥َم  َأنْ  سَملْمَ  ًْ طُ  ًمِْٚمَٛم ـْ  صُمؿَّ  َُمرَّ  َُم٤م ُهٜم٤َم وَمُٞمِْمؽَمَ  يَمْقَِن٤َم ُِم

٧ْم  قَمُجقًزا ًَ ٜم٦َمً  ًَمْٞم َٓ  طُمكِمي  َٓ وَ  سمِٓمِٞم٥ٍم  ُُمَتَزين  َأْومَم  سَمْؾ  اجْلاََمقَم٦مِ  ذِم  يَماَم  ِزيٜم٦َمٍ  صَمْقِب  َو

ؽُمُ  مِم٤َّم َهْقَدٍج  َٟمْحقِ  ذِم  شَمْذَه٥َم  َوَأنْ  ًْ ـْ  ؿَمْخَّمَٝم٤م َي ضََم٤مٟم٥ِِم  قَم ْٕ ُـّ  ا ًَ  َوًَمقْ  هَل٤َم وَمُٞم

٦مً  ُق  ُهٜم٤َم ظَمِْمَٞم٦َم ومِْتٜم٦َمٍ  َٓ  إذْ  ؿَم٤مسمَّ   َٟمْحقِ  سَملْمَ  َوُيَٗمرَّ
ِ
َ  اًْمُٕمَٚماَمء ْٕ  اًْمَ٘مّْمدَ  سم٠َِمنَّ  ىَم٤مِرِب َوا

  َٟمْحقِ  شَمْٕمٔمِٞمؿِ  إفْمَٝم٤مرُ 
ِ
  اًْمُٕمَٚماَمء

ِ
اُرُهؿْ  َوَأْيًْم٤م َُمَِم٤مِهِدِهؿْ  سم٢ِمطِْمَٞم٤مء  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َيُٕمقدُ  وَمُزوَّ

َّٓ  ُيٜمِْٙمُرهُ  َٓ  ُأظْمَرِويٌّ  َُمَددٌ  ُِمٜمُْٝمؿْ  ىََم٤مِرِب  سمِِخاَلِف  اعْمَْحُروُُمقنَ  إ ْٕ  ىَمْقُل  وَم٤مْٟمَدوَمعَ  ا

َْذَرقمِ  ْٕ  آظِمِرِه(( اهـ. إمَم  َصحَّ  إنْ  لن ا

                                                 

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)

 (.5-11/4حتٗم٦م اعمحت٤مج ) (2)
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َا)) ُرُؿمْ  َؽنَِّنَّ ((، عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ قمٔم٦م وقمؼم، وهذا هق اعم٘مّمقد اْْلِخَرةَ  ُتَذؿِّ

ًمٞمس ًمٚم٘مٚمقب ؾمٞمام اًم٘م٤مؾمٞم٦م أٟمٗمع ُمـ ُمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر، ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٜم٤موي: ))

زي٤مرة اًم٘مٌقر ومزي٤مرهت٤م وذيمر اعمقت يردع قمـ اعمٕم٤ميص ويٚملم اًم٘مٚم٥م اًم٘م٤مد 

ذه٥م اًمٗمرح سم٤مًمدٟمٞم٤م وهيقن اعمّم٤مئ٥م وزي٤مرة اًم٘مٌقر شمٌٚمغ ذم دومع ريـ وي

اًم٘مٚم٥م واؾمتحٙم٤مم دواقمل اًمذٟم٥م ُم٤م ٓ يٌٚمٖمف همػمه٤م وم٢مٟمف وإن يم٤من ُمِم٤مهدة 

اعمحتي شمزقم٩م أيمثر ًمٙمٜمف همػم ممٙمـ ذم يمؾ وىم٧م وىمد ٓ يتٗمؼ عمـ أراد قمالج 

 (( اهـ.ىمٚمٌف ذم يمؾ أؾمٌقع سمخالف اًمزي٤مرة

 وشمٓمٚمؼ قمغم احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م. ،وأظمرة: هل ود إومم

 احلديح: فوائد 

 ؾمٜمٞم٦م زي٤مرة اًم٘مٌقر. .1

ُمـ أىمقى إؾم٤ٌمب قمغم شمذيمر أظمرة وشمرىمٞمؼ اًم٘مٚمقب هل زي٤مرة  .2

 اًم٘مٌقر.

قمغم اعم١مُمـ أن ٓ يٖمٗمؾ قمـ شمذيمر أظمرة واعمقت عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ  .3

 ىمقة اًمرهم٦ٌم إمم اًمٓم٤مقم٦م واًمٌٕمد قمـ اعمٕمّمٞم٦م. 
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 احلديح التاضع والعػسوُ

 القسآُتالوة االعتٍاء ب

ـُواىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ـُْؼْرآنَ  َزيِّ  ا

 .واسمـ ُم٤مضمف ،واًمٜم٤ًمئل ،وأسمق داود ،أمحد(( رواه بَِلْصَواتُِؽمْ 

 :غسح احلديح 

ـُواىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ((، أي: طمًٜمقا، وىم٤مل َزيِّ

ُمـ اًمتزيلم سمام ُمٜمف اًمزيٜم٦م وهل هبج٦م اًمٕملم أو همػمه٤م  :زيٜمقااإلُم٤مم اعمٜم٤موي: ))

 (( اهـ.ذيمره احلرازم ،ُمـ احلقاس اًمتل ٓ ختٚمص إمم سم٤مـمـ اعمزيـ

ـُْؼْرآنَ )) ((: اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕمٜمك احلدي٨م، وم٘م٤مل بَِلْصَواتُِؽمْ  ا

ـ، وم٘م٤مًمقا أن سمٕمْمٝمؿ يمٞمػ يزيـ اًمّمقت اًم٘مرآن، أًمٞمس اًم٘مرآن سمذاشمف طمً

احلدي٨م ُم٘مٚمقب، واًمّمحٞمح زيٜمقا أصقاشمٙمؿ سم٤مًم٘مرآن، واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ 

ٜمُقا َأْصَقاشمُٙمْؿ سم٤ِمًْمُ٘مْرآنِ سمام ورد قمٜمد احلٙمؿ هبذا اًمٚمٗمظ: )) ((، ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم َزين

ىمٞمؾ:  "زيٜمقا اًم٘مرآن سم٠مْصقاشمٙمؿ  "ىمقًمف: ذطمف قمغم )ؾمٜمـ أيب داود(: ))

ذا ومّنه همػم واطمد ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م ُمٕمٜم٤مه: زيٜمقا أصقاشمٙمؿ سم٤مًم٘مرآن هٙم

وىم٤مًمقا: إٟمف ُمـ سم٤مب اعم٘مٚمقب يمام ىم٤مًمقا: قمرو٧م اًمٜم٤مىم٦م قمغم احلقض، 

ويم٘مقهلؿ: اؾمتقى اًمُٕمقد قمغم اجِلرسم٤مء أي: اؾمتقى اجلرسم٤مء قمغم اًمٕمقد. وذم 

واعمٕمٜمك: اؿمٖمٚمقا أصقاشمٙمؿ  "زيٜمقا أصقاشمٙمؿ سم٤مًم٘مرآن  "سمٕمض ـمُرىمف: 
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ٜم٦ًم ، وًمٞمس ذًَمؽ قمغم شمٓمري٥م ؿِمٕم٤مرا وزي سم٤مًم٘مرآن، واهلجقا سم٘مراءشمف، واختذوه

 اًم٘مقل(( اهـ.

ٜمُقا اًْمُ٘مْرآن سم٠َِمْصَقاشمُِٙمْؿ (وىم٤مل احل٤مومظ اًمًٞمقـمل: ))  :َأْي ، ىَمْقًمف ) َزين

لِم َأْصَقاشمُٙمْؿ قِمٜمْد اًْمِ٘مَراَءة ًِ ٜم٤ًم َوِزيٜم٦َم  ،سمَِتْح ًْ ـ َيِزيد طُم ًَ وَم٢مِنَّ اًْمَٙماَلم احْلَ

ـ ًَ ْقِت احْلَ ـْ َأْن  ،َِم٤مَهدَوَهَذا ُمُ  ،سم٤ِمًمّمَّ َوعَم٤َّم َرَأى سَمْٕمْمٝمْؿ َأنَّ اًْمُ٘مْرآن َأقْمَٔمؿ ُِم

ـ سم٤ِمًْمُ٘مْرآنِ  ًُ ْقت َأطَمّؼ سم٠َِمْن َُيْ ْقِت سَمْؾ اًمّمَّ ـ سم٤ِمًمّمَّ ًُ ٜمُقا  :ىَم٤مَل  ..َُيْ َُمْٕمٜم٤َمُه َزين

٦م احْلَِدي٨م ،َأْصَقاشمُٙمْؿ سم٤ِمًْمُ٘مْرآنِ  ـْ َأِئٛمَّ ُه هَمػْم َواطِمد ُِم َ ـْ َوَزقَمٛمُ  ،َهَٙمَذا وَمنَّ ُف ُِم قا َأٟمَّ

٦ٌَم ،سَم٤مب اًْمَ٘مْٚم٥م ث  :َوىَم٤مَل ؿُمْٕم ٜمُقا اًْمُ٘مْرآن سم٠َِمْصَقاشمُِٙمؿْ )ََن٤َميِن َأيُّقب َأْن ُأطَمدن  (َزين

ـْ ـَمْٚمَح٦م ـْ َُمٜمُّْمقر قَم ٜمُقا َأْصَقاشمُٙمْؿ سم٤ِمًْمُ٘مْرآنِ ) :َوَرَواُه َُمْٕمَٛمر قَم َوُهَق  (،َزين

ِحٞمح ُِذوُه ؿِمَٕم٤مًرا َوِزيٜم٦َماؿِْمَتِٖمُٚمقا سم٤ِمًْمُ٘مرْ  :َواعْمَْٕمٜمَك ،اًمّمَّ  (( اهـ.آِن َواخِتَّ

ٜمُقا َأْصَقاشَمُٙمْؿ سم٤ِمًْمُ٘مْرآنِ : ىَم٤مَل اخْلَٓم٤َّميِبُّ وىم٤مل ذم )قمقن اعمٕمٌقد(: )) ، َُمْٕمٜم٤َمُه َزين

٦م احْلَِدي٨م ـْ َأِئٛمَّ ُه هَمػْم َواطِمد ُِم َ ـْ سَم٤مِب اعْمَْ٘مُٚمقِب يَماَم ، َهَٙمَذا وَمنَّ ُف ُِم َوَزقَمُٛمقا َأٟمَّ

ـْ ـَمْٚمَح٦َم ُيَ٘م٤مُل قمَ  ـْ َُمٜمُّْمقر قَم َرْو٧م احْلَْقَض قَمغَم اًمٜم٤َّمىَم٦ِم ىَم٤مَل َوَرَواُه َُمْٕمَٛمٌر قَم

ِحٞمح َْصَقات قَمغَم اًْمُ٘مْرآن َوُهَق اًمّمَّ ْٕ َم ا اِزق ، وَمَ٘مدَّ ٌْد اًمرَّ ـْ ـَمِريؼ قَم صُمؿَّ َأؾْمٜمََد ُِم

مْحَـ سمْ  ٌْد اًمرَّ ـْ قَم ـْ ـَمْٚمَح٦م قَم ـْ َُمٜمُّْمقر قَم صَمٜم٤َم َُمْٕمَٛمر قَم اء طَمدَّ ـْ اًْمؼَمَ ـ قَمْقؾَمَج٦م قَم
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َؿ ىَم٤مَل اهللِ  سْمـ قَم٤مِزب َأنَّ َرؾُمقَل  ـُوا َأْصَواَتُؽْم  ": َصغمَّ اهللَّ قَمَٚمْٞمِف َوآًمف َوؾَمٚمَّ َزيِّ

ـُْؼْرآنِ  ُِذوُه ؿِمَٕم٤مًرا  " بِا َواعمَْْٕمٜمَك اؿِْمَٖمُٚمقا َأْصَقاشَمُٙمْؿ سم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َواهْلَُجقا سمِِ٘مَراَءشمِِف َواخِتَّ

ـْ ىِمَراَءِة . َوِزيٜم٦َم ُٛمقَع ُِم ًْ ـْ ـَمِريِؼ َُمٜمُّْمقٍر َأنَّ اعْمَ َواَي٦ِم ُِم َوومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َهِذِه اًمرن

 (( اهـ.اًْمَ٘م٤مِرِئ ُهَق اًْمُ٘مْرآُن َوًَمْٞمَس سمِِحَٙم٤مَي٦ٍم ًمِْٚمُ٘مْرآنِ 

زيٜمقا أصقاشمٙمؿ سمف يمام يدل قمٚمٞمف  :أيوىم٤مل ذم )ومٞمض اًم٘مدير(: ))

ومٝمق قمغم اًم٘مٚم٥م يمٕمرو٧م  ،ّمقت ٓ ًمٚم٘مرآنوم٤مًمزيٜم٦م ًمٚم ،احلدي٨م أيت قم٘مٌف

 :يٕمٜمل ،وأدظمٚم٧م اًم٘مٚمٜمًقة ذم رأد ذيمره اًمٌٞمْم٤موي ،اإلسمؾ قمغم احلقض

ُمـ : يرؿمد إمم ذًمؽ ىمقل اًم٤ًمئؾ، زيٜمقا أصقاشمٙمؿ سم٤مخلِمٞم٦م هلل طم٤مل اًم٘مرآن

ُمـ إذا ؾمٛمٕمتف رأي٧م أٟمف : أطمًـ اًمٜم٤مس صقشم٤م سم٤مًم٘مرآن ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل

 (( اهـ.خيِمك اهلل

زيٜمقا اًم٘مرآن » وىمقًمف:  آظمرون هذا اًمتٗمًػم ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل: )) ومل يرشمضِ 

ًمٞمس »  : -وؾمٚمؿ  وآًمف وصحٌف صغم اهلل قمٚمٞمف -شمٗمًػم ىمقًمف  ش  سم٠مصقاشمٙمؿ 

ٕن شمزيٞمٜمف سم٤مًمّمقت ٓ يٙمقن إٓ سمّمقت يٓمرب   ..شُمٜم٤م ُمـ مل يتٖمـ سم٤مًم٘مرآن 

 ؾم٤مُمٕمٞمف ويٚمتذون سمًامقمف وهق اًمتٖمٜمل اًمذى أؿم٤مر إًمٞمف اًمٜمٌل، وهق اجلٝمر

اًمذى ىمٞمؾ ذم احلدي٨م، جيٝمر سمف سمتحًلم اًمّمقت اعمٚملم ًمٚم٘مٚمقب ُمـ اًم٘مًقة 

                                                 

 (.3/61قمقن اعمٕمٌقد ) (1)

 (.5/125ومٞمض اًم٘مدير ) (2)



  

   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

157 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  -إمم اخلِمقع، وهذا اًمتزيلم اًمذى أُمر سمف  

 أُمتف.  -

وإمم هذا أؿم٤مر أسمق قمٌٞمد وم٘م٤مل: جمٛمؾ إطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مءت ذم طمًـ 

تِمقيؼ، وىم٤مل: اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن، إٟمام هق ُمـ ـمريؼ اًمتخزيـ واًمتخقيػ واًم

-صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  -إٟمام َنك أيقب ؿمٕم٦ٌم أن ُيدث سم٘مقًمف  

ًمئال يت٠مول اًمٜم٤مس ومٞمف اًمرظمّم٦م ُمـ رؾمقل اهلل ش  زيٜمقا اًم٘مرآن سم٠مصقاشمٙمؿ »  : 

 (( اهـ.هذه إحل٤من اعمٌتدقم٦م ذم

واًم٘مقل صمؿ رد اسمـ سمٓم٤مل يمالم اخلٓم٤ميب اًمذي ىم٤مل سم٤مًم٘مٚم٥م، وم٘م٤مل: ))

ذى قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء، وقمٚمٞمف شمدل أصم٤مر، وُم٤م اقمتؾ سمف اخلٓم٤ميب ُمـ إول هق اًم

وًمٞمس » أن يمالم اهلل ٓ جيقز أن يزيٜمف صقت خمٚمقق، وم٘مد ٟم٘مْمف سم٘مقًمف:  

اًمتٝمجلم  اًمتزيلم ذم وؾمع يمؾ أطمد، ًمٕمؾ ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يريد اًمتزيلم ومٞم٘مع ذم

 وم٘مد ٟمٗمك قمٜمف اًمتزيلم وأصم٧ٌم ًمف اًمتٝمجلم، وهذا ظمٚمػ ُمـ اًم٘مقل.ش  

٤من اعمٕمٜمك زيٜمقا أصقاشمٙمؿ سم٤مًم٘مرآن يمام زقمؿ هذا اًم٘م٤مئؾ: ًمدظمؾ ذم وًمق يم

اخلٓم٤مب ُمـ يم٤من ىمٌٞمح اًمّمقت وطمًٜمف، ومل يٙمـ ًمٚمحًـ اًمّمقت ومْمؾ 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -  لقمغم همػمه: وٓ قمرف ًمٚمحدي٨م ُمٕمٜمك، وعم٤م صم٧ٌم أن اًمٜمٌ

                                                 

 (.11/225ذح اسمـ سمٓم٤مل قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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ي، طملم ؾمٛمع ىمراءشمف ىم٤مل ٕسمك ُمقؾمك إؿمٕمر  -وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

 (( اهـ.شأوشمك هذا ُمزُم٤مًرا ُمـ ُمزاُمػم آل داود ًم٘مد »وطمًـ صقشمف:  

وإٟمام ُمٕمٜم٤مه: احل٨م  :وىم٤مل آظمرون: ٓ طم٤مضم٦م إمم اًم٘مٚم٥موىم٤مل اًمٕمٞمٜمل: )) 

، {٥الوسهل: } چٿ  ٿ    ٿ چ قمغم اًمؽمؾمؾ اًمذي أُمر سمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

قء، ومٝمق  ًُّ ومٙم٠من اًمزيٜم٦م ًمٚمٛمرشمؾ ٓ ًمٚم٘مرآن، يمام ُي٘م٤مل: َوْيؾ ًمٚمًِمْٕمر ُمـ ُرَواة اًم

اضمع إمم اًمراوي ٓ إمم اًمِمٕمر ، ومٝمق طم٨ّم قمغم ُم٤م يزيـ ُمـ اًمؽمشمٞمؾ، واًمتدسمر ر

وُمراقم٤مة اإلقمراب، وىمٞمؾ: أراد سم٤مًم٘مرآن اًم٘مراءة أي: زيٜمقا ىمراءشمٙمؿ 

 (( اهـ.سم٠مْصقاشمٙمؿ

ورقم٤مي٦م  ،سمؾ هق طم٨م قمغم شمرشمٞمٚمف: وىمٞمؾوىم٤مل ذم )ومٞمض اًم٘مدير(: ))

 ،اًمٚمحـ واًمتّمحٞمػوشمٜمٌٞمف قمغم اًمتحرز ُمـ  :وحتًلم اًمّمقت سمف ،إقمراسمف

، ، وأرق ًم٤ًمُمٕمفوأؿمد شم٠مصمػماً  ،يم٤من أوىمع ذم اًم٘مٚم٥م ..وم٢مٟمف إذا ىمرئ يمذًمؽ

 (( اهـ.وؾمامه شمزيٞمٜم٤م ٕٟمف شمزيلم ًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك

يٕمٜمل سم٤معمد  :وُمٕمٜمك زيٜمقا اًم٘مرآن سم٠مصقاشمٙمؿىم٤مل ذم )قمٛمدة اًم٘م٤مري(: ))

 (( اهـ.وًمٞمس سم٤مًمتٓمريػ اًمٗم٤مطمش اًمذي خيرج إمم طمد اًمٖمٜم٤مء ،واًمؽمشمٞمؾ

                                                 

 ضمع اًم٤ًمسمؼ.اعمر (1)

 (.5/384ذح اًمٕمٞمٜمل ًمًٜمـ أيب داود ) (2)

 (.5/126ومٞمض اًم٘مدير ) (3)

 (.36/244قمٛمدة اًم٘م٤مري ) (4)
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 احلديح: فوائد 

 طمًـ شمالوة اًم٘مرآن سمتحًلم اًمّمقت ورقمٞم٦م إقمراسمف. .1

 اًمتحرز ُمـ اًمٚمحـ واًمتّمحٞمػ. .2

اًمت٠مصمر سمف، وأوىمع ذم ىمٚم٥م  حتًلم اًمتالوة ًمٚم٘مرآن ؾم٥ٌم حلّمقل .3

 ؾم٤مُمٕمف.
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 احلديح الجالثوُ

 فطن ضوزة تبازك

َتَباَرَك ِهيَّ  ُسْوَرةُ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ـَْؼْزِ   (( طمدي٨م صحٞمح رواه اسمـ ُمردويف.اَداكَِعُة ِمْن َطَذاِب ا

 :غسح احلديح 

 اْدُـِْجَقةُ  ِهيَ  اْدَاكَِعةُ  ِهيَ ورد احلدي٨م قمٜمد اًمؽمُمذي واًمٌٞمٝم٘مل سمٚمٗمظ: ))

ـَْؼْزِ  َطَذاِب  ِمنْ  ُتـِْجقهِ   إِنَّ ((، وذم رواي٦م قمٜمد أمحد اًمؽمُمذي واًمٓمؼماين: ))ا

ـُْؼْرآنِ  ِمنْ  وَرةً ُس   َتَباَركَ  ُسوَرةُ  َوِهيَ  ـَهُ  ُؼِػرَ  َحتَّى ـَِرُجلٍ  َشَػَعْت  آَيةً  َثََلُثونَ  ا

َـِّذي  ((.ادُْْؾُك  بَِقِدهِ  ا

 يمالم ذم اًمًقرة((، وُسْوَرةُ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 ٕٟمف سمذًمؽ وؾمٛمٞم٧م قمٜمٝم٤م، واٟمٗمّم٤مهل٤م أظمرى ؾمقرة ُمـ هل٤م اإلسم٤مٟم٦م اًمٕمرب

 .ُمٜمزًم٦م ُمـ ومٞمٝم٤م يرشمٗمع

 :اًمٜم٤مسمٖم٦م ىم٤مل

 َيَتَذسْمَذُب  ُدوَن٤م ْٚمٍؽ ُمُ  يُمؾَّ  شَمَرى   ؾمقَرةً  أقمٓم٤مكَ  اهلل أنَّ  شمر أمل

 يتٜم٘مؾ اًم٘م٤مرئ ومٙم٠من، اعمٚمقك ُمٜمزل قمـ إًمٞمٝم٤م ارشمٗمٕم٧م ذف ٦مًمَ زِ ٜمْ ُمَ  :أي 

 .ُمٜمزًم٦م إمم ُمٜمزًم٦م ُمـ هب٤م

 إرض ُمـ ارشمٗمع عم٤م ي٘م٤مل يمام وارشمٗم٤مقمٝم٤م ًمنمومٝم٤مسمذًمؽ  ؾمٛمٞم٧م :وىمٞمؾ

 .ؾمقرٌ 
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 يمًقر ،يٙمـ قمٜمده مل ُم٤م قمغم ينمف ىم٤مرئٝم٤م نٕ سمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م :وىمٞمؾ

 .مهزة سمٖمػم ٜم٤ماًمٌ

 ُمـ ُم٠مظمقذ ُمٜمف، ٤مً وضمزئ اًم٘مرآن ُمـ ىِمْٓمٕم٦مً  ًمٙمقَن٤م ؾمٛمٞم٧م ؾُمقَرة: وىمٞمؾ

 ومٞمٙمقن هذا وقمغم ،سم٘م٤مي٤مهؿ أي اًمٜم٤مس أؾمآر وضم٤مء اًمٌ٘مٞم٦م، وهق اإلٟم٤مء أؾمآر

. ىمٌٚمٝم٤م ُم٤م ٟٓمْمامم اً واو هلٛمزةا وم٠مسمدًم٧م ظمٗمٗم٧م وإٟمام، سم٤مهلٛمزة ؾم١مرة أصٚمٝم٤م

 .ؾُمقَرةً  اًمت٤مُم٦م اًمٜم٤مىم٦م يًٛمقن اًمٕمرب ٕن ويمامهل٤م ًمتامُمٝم٤م: وىمٞمؾ

: اًمت٤مُم٦م ًمٚمٜم٤مىم٦م اًمٕمرب ىمقل ُمـ ويمامهل٤م ًمتامُمٝم٤م سمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م :وىمٞمؾ

 .اًمقاو سمٗمتح ؾُمَقرٌ  :ؾمقرة وْجع ؾمقرة،

 :اًمِم٤مقمر وىم٤مل

 سم٤مًمًقر ي٘مرأن ٓ اعمح٤مضمر ؾمقد

 ؾُمْقَرات و ؾُمقَراٍت  قمغم جيٛمع أن وجيقز

((، أي: ذو سمريم٦م، ىم٤مل اًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل ذم شمٗمًػمه َتَباَركَ ))

 ُمـ شمٗم٤مقمؾ: اًمزضم٤مج ىم٤مل {شم٤ٌمرك})اًمناج اعمٜمػم( ذم أول ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: ))

 ظمػمه شمزايد: ُمٕمٜمٞم٤من وومٞمف اهلل، شم٤ٌمرك وُمٜمف وزي٤مدشمف، اخلػم يمثرة وهل اًمؼميم٦م

 اسمـ وقمـ وأومٕم٤مًمف، ٗم٤مشمفص ذم قمٜمف وشمٕم٤ممم رء يمؾ قمـ شمزايد أو وشمٙم٤مصمر،

 وٓ شمٕم٤مفمؿ، شم٤ٌمرك: اًمْمح٤مك وىم٤مل وظمػم، سمريم٦م سمٙمؾ ضم٤مءٟم٤م ُمٕمٜم٤مه يم٠من قم٤ٌمس

 (( اهـ.ومٞمف يتٍمف وٓ شمٕم٤ممم هلل إٓ يًتٕمٛمؾ
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ـَْؼْزِ  َطَذاِب  ِمنْ  اْدَاكَِعةُ  ِهيَ ))  ُم٤مت إذا ىم٤مرئٝم٤م ًمف قمـ اًمٙم٤موم٦م أي:((، ا

 ٞمٝم٤م.، واًمٕمذاب هق: يمؾ ُم٤م آمل اًمٜمٗمس وؿمؼ قمٚمىمؼمه ذم وووع

 احلديح: فوائد 

 ومْمؾ ؾمقرة اعمٚمؽ واحل٨م قمغم ىمراءهت٤م يمؾ ًمٞمٚم٦م ىمٌؾ اًمٜمقم. .1

أن اًم٘مرآن يمٚمف ٟمٗمع وومقائد، همػم أن اهلل شمٕم٤ممم ظمص سمٕمض آي٤مت  .2

 وؾمقر سمٛمزاي٤م.

اؾمتح٤ٌمب ىمراءهت٤م قمٜمد زي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمتخٗمٞمػ قمٜمٝمؿ، ىم٤مل اًمِمٞمخ  .3

 قمٜمف ُمٜمٕم٧م ُمٞم٧م.. ىمؼم قمغم ىمرئ٧م إذا أَن٤م اعمٜم٤موي ذم )ومٞمض اًم٘مدير(: ))ًمق

 ىمراءة ُمـ اقمتٞمد ُم٤م ٟمدب  -أي: ُمـ احلدي٨م  –ُمٜمف  وي١مظمذ اًمٕمذاب،

 اًم٘مٌقر(( اهـ. قمغم ًمٚمزوار اًمًقرة ظمّمقص

 

 

 

              

                                                 

 (.5/212ومٞمض اًم٘مدير ) (1)
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 احلديح احلادي والجالثوُ

 الػفاعة

 ِْلَْهلِ  َشَػاَطتِيىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ـَْؽَبائِرِ  تِي ِمنْ  ا  طمدي٨م طمًـ رواه أمحد. ((ُأمَّ

 :غسح احلديح 

واًمِمـٗم٤مقم٦م ((، َشاَػاَطتِيىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وصـحٌف وؾمـٚمٛمؽ ))

ًمٖم٦م: اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٓمٚم٥م، وقمروم٤ًم: ؾم١مال اخلػم ًمٚمٖمػم، واعمٕمٜمـك هٜمـ٤م أـمٚمـ٥م هلـؿ 

اعمٗمق واعمٖمٗمرة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وًمٜمٌٞمٜم٤م وطمٌٞمٌٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وصـحٌف 

ه٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم صمامن ؿمٗم٤مقم٤مت،  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦موؾمٚمؿ ؿمٗم٤مقم٤مت يمثػمة  قمدَّ

 دًّم٧م قمٚمٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م اًمنميػ، وهل:

: اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك، وهل اعم٘م٤مم اعمحٛمقد اعم٘مّمقد ذم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: اْلوغ

ــؾ {٩٨اإلسككراء: } چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    چ  ــٗم٤مقمتف ًمٙم ــل ؿم ، وه

ٟم٘مٚمٝمؿ ُمـ أرض  اخلالئؼ إلراطمتٝمؿ ُمـ ـمقل اعمقىمػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٞمِمٗمع ذم

 اعمحنم ًمٞمٌدأ طم٤ًمهبؿ.

: ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ذم إدظم٤مل ىمـقم اجلٜمـ٦م اـثاكقة

قمــ رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف  ريض اهلل قمٜمـف َ ُهَرْيـَرة َأيِب سمٖمػم طم٤ًمب، ومٕمــ 

تِـل وَمـ٠َمىُمقُل وؾمٚمؿ ذم احلـدي٨م اًمٓمقيـؾ إمم أن ىم٤مل:))وآًمف وصحٌف   َربن  َيـ٤م ُأُمَّ

تِل تِل َربن  َي٤م ُأُمَّ ـدُ  َيـ٤م وَمُٞمَ٘مـ٤مُل  َربن  َيـ٤م ُأُمَّ ـْ  َأْدظِمـْؾ  حُمَٛمَّ تِـَؽ  ُِمـ ـْ  ُأُمَّ ـ٤مَب  َٓ  َُمـ ًَ  طِم
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ـْ  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ٤ٌَمِب  ُِم ـِ  اًْم َْيَٛم ْٕ ـْ  ا يَم٤مءُ  َوُهؿْ  اجْلَٜم٦َّمِ  َأسْمَقاِب  ُِم  َذًمَِؽ  ؾِمَقى ومِٞماَم  اًمٜم٤َّمسِ  ُذَ

ـْ  سَْمَقاِب  ُِم ْٕ ِذي ىَم٤مَل  صُمؿَّ  ا ـاقَملْمِ  سَمـلْمَ  َُمـ٤م إِنَّ  هِ سمَِٞمـدِ  َٟمْٗمِزـ َواًمَّ ـْ  اعْمٍِْمَ  َُمَّمـ٤مِريعِ  ُِمـ

ــ٦مَ  سَمــلْمَ  يَمــاَم  اجْلَٜمَّــ٦مِ  ــػَمَ  َُمٙمَّ ــ٦مَ  سَمــلْمَ  يَمــاَم  َأوْ  َومِحْ أظمرضمــف اًمٌخــ٤مري (( َرىـَوسُمّْمــ َُمٙمَّ

 .وُمًٚمؿ

: ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ذم سمٕمض ُمـ اؾمتحؼ اـثاـثة

 دظمقل اًمٜم٤مر سمذٟمقسمف أن ٓ يدظمٚمٝم٤م.

ٙمر اعمٕمتزًم٦م هذه اًمِمـٗم٤مقم٦م، وطمجـتٝمؿ طمـدي٨م )ٓ شمٜمـ٤مل ؿمـٗم٤مقمتل وىمد أٟم

وقمــغم شم٘مــدير  أهــؾ اًمٙمٌــ٤مئر ُمـــ أُمتــل(، وهــق طمــدي٨م ُمقوــقع سم٤مشمٗمــ٤مق،

صحتف.. وم٢مٟمف ُيٛمؾ قمغم ُمـ ارشمد ُمٜمٝمؿ، وىمد ورد ُمـ٤م يـدل قمـغم قمٙمًـف وهـق 

 احلدي٨م اًمذي ٟمحـ سمّمدد ذطمف أن.

إظمراج اعُمَقطِمديـ : ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ذم اـرابعة

 ىَمـ٤مَل  :ىمـ٤مل قمـٜمٝمام اهلل ريض اًمٕمـ٤ميص سمــ قمٛمـرو سمــ اهلل قمٌـدُمــ اًمٜمـ٤مر، ومٕمــ 

 ٦مِ ِٚمـٌْ اًم٘مِ  هِ ذِ َهـ ؾِ هْ أَ  ـْ ُمِ  ُؾ ظُم دْ يَ :))َوؾَمٚمَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  اهلل قَمَٚمْٞمفِ  َصغمَّ اهلل  َرؾُمقُل 

ــ ــ اهللَ َٓ إِ  ؿْ هُ دَ دَ قَمــ َِمــُُيْ  َٓ  ـْ َُمــ ٤مرَ اًمٜمَّ  فِ تِ ٞمَ ِّمــٕمْ ُمَ  غمقَمــ ءواؽَمَ اضْمــوَ  اهللَ قاُّمــقمَ  اَم سمِ

 فِ ْٞمـٚمَ قمَ  لٜمِـصمْ أُ  اَم يَمـ اً دَ ٤مضمِ ؾَم  اهللِ غَم قمَ  لٜمِ صمْ ٠مُ ومَ  ،٦مِ ٤مقمَ ٗمَ اًمِمَّ  ذِم  زِم  نُ ذَ ١مْ ٞمُ ومَ  ،فُ تَ ٤مقمَ ـمَ  قاٗمُ ٤مًمَ ظَم وَ 

 .أظمرضمف اًمٓمؼماين(( عْ ٗمَّ َِم شمُ  عْ ٗمَ اؿْم وَ  فُ ٓمَ ٕمْ شمُ  ْؾ ؾَم وَ  َؽ ؾَم أْ رَ  عْ ومَ ارْ  ٤مُل ٘مَ ٞمُ ومَ  ،اَمً ٤مئِ ىمَ 
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هلل قمٚمٞمـــف وآًمـــف وصـــحٌف وؾمـــٚمؿ ذم زيـــ٤مدة : ؿمـــٗم٤مقمتف صـــغم ااخلامساااة

 اًمدرضم٤مت ًمٌٕمض أهؾ اجلٜم٦م.

: ؿمٗم٤مقمتف  صغم  اهلل  قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف  وؾمـٚمؿ ذم ْج٤مقمـ٦م  ُمــ اـسادسة

 صٚمح٤مء  أُمتف: ًمٞمتج٤موز اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ذم شم٘مّمػمهؿ ذم اًمٓم٤مقم٤مت.

: ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ذم سمٕمض ُمـ ظمٚمند اـسابعة

ًمٙمٗم٤مر أن خُيٗمػ قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب ذم أوىم٤مت خمّمقص٦م يم٠ميب هل٥م، ذم اًمٜم٤مر ُمـ ا

٦ٌَمٍ طمِ  سمنَِمن  َأْهِٚمفِ  سَمْٕمُض  ُأِرَيفُ  هَل٥ٍَم  َأسُمق َُم٤مَت  وَمَٚمامَّ وم٘مد ضم٤مء ذم اًمٌخ٤مري: )  ىَم٤مَل  ،ٞم

ْ  :هَل٥ٍَم  َأسُمق ىَم٤مَل  ؟ًَمِ٘مٞم٧َم  َُم٤مَذا :ًَمفُ   تِلسمَِٕمَت٤مىمَ  َهِذهِ  ذِم  ؾُمِ٘مٞم٧ُم  َأينن  هَمػْمَ  سَمْٕمَديُمؿْ  َأًْمَؼ  مَل

٦ٌَمَ   أهٚمف سمٕمض ىمقًمف( واحلٞم٦ٌم: احل٤مل، أي سمنم طم٤مل، ىم٤مل ذم ومتح اًم٤ٌمري:)صُمَقْي

 ُم٤مت عم٤م :ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس أن اًمًٝمٞمكم وذيمر ،اًمٗم٤مقمؾ قمـ اًمٜم٤مئ٥م أٟمف قمغم سم٤مًمرومع

 راطم٦م سمٕمديمؿ ًم٘مٞم٧م ُم٤م :وم٘م٤مل ،طم٤مل ذ ذم طمقل سمٕمد ُمٜم٤مُمل ذم رأيتف هل٥م أسمق

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن ذًمؽو ىم٤مل ،اصمٜملم يقم يمؾ قمٜمل خيٗمػ اًمٕمذاب أن ٓإ

 سمٛمقًمده هل٥م أسم٤م سمنمت صمقي٦ٌم ويم٤مٟم٧م ،آصمٜملم يقم وًمد ؾمٚمؿ ووآًمف وصحٌف 

 (اهـ.وم٤مقمت٘مٝم٤م
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: ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ذم أـمٗمـ٤مل اعمنمـيملم اـثامـة

أن ٓ يٕمــذسمقا، وهــذا قمٜمــد ُمـــ ىمــ٤مل أَنــؿ ذم اًمٜمــ٤مر، وإٓ وم٤مًمّمــحٞمح أَنــؿ ذم 

 اجلٜم٦م.

ـَْؽَبائِرِ  لِ ِْلَهْ )) تِي ِمنْ  ا ((، أي: ٕصح٤مب اًمٙم٤ٌمئر، واًمٙم٤ٌمئر: ْجع ُأمَّ

 يٚمحؼ وىمٞمؾ: ُم٤ميمٌػمة، وهل اعمقضم٦ٌم ًمٚمحد، يم٤مًمزٟمك واًمنىم٦م وذب اخلٛمر، 

ؾمٜم٦م، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح  أو يمت٤مب سمٜمص سمّم٤مطمٌف اًمققمٞمد

 –أُمٞمؾ  إول شمرضمٞمح إمم وهؿ ًمألصح٤مب، يقضمد ُم٤م أيمثر هذا اًم٤ٌمري(: ))

 وىمد اًمٙم٤ٌمئر، شمٗمّمٞمؾ قمٜمد ذيمروه عم٤م أوومؼ: ًمٙمـ اًمث٤مين  -أي: اعمقضم٦ٌم ًمٚمحد 

 سملم اجلٛمع اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ أطمد قمـ يقضمد ٓ سم٠مٟمف يِمٕمر وهق اًمروو٦م، ذم أىمره

 احلد يقضم٥م ُم٤م هل احل٤موي: ذم اعم٤موردي ىم٤مل وم٘مد يمذًمؽ، وًمٞمس اًمتٕمريٗملم،

 اهـ. ًمٚمِمؽ(( ٓ ًمٚمتٜمقيع يمالُمف ذم وأو اًمققمٞمد، إًمٞمٝم٤م شمقضمف أو

وأُمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: هؿ ُمـ سمٕمثـف اهلل إًمـٞمٝمؿ، 

 وشمٜم٘مًؿ إُم٦م إمم ىمًٛملم:

أُم٦م اإلضم٤مسم٦م، وهـؿ اعمًـٚمٛمقن اًمـذيـ اؾمـتج٤مسمقا ًمدقمقشمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف 

 وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
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وأُمــ٦م اًمــدقمقة، وهــؿ سم٘مٞمــ٦م اعمخــ٤مـمٌقن سم٤مًمــدقمقة إمم اإلؾمــالم ُمـــ أهــؾ 

 هلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م.إرض ُمٜمذ قمٍمه صغم ا

 :ْتٍبي 

ىمد يٗمٝمؿ اًمٌٕمض ُمـ احلدي٨م ومٝماًم ظم٤مـمئـ٤ًم، ومػمشمٙمـ٥م اًمٙمٌـ٤مئر سمحجـ٦م أن 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ؾمٞمِمٗمع ًمف، وهذا ظمٓم٠م، واؾمـتدٓل 

سم٤مـمؾ، ومٚمـٞمس ذم احلـدي٨م ُمـ٤م يـدقمقه إمم اعمٕمـ٤ميص، إٟمـام اعمٕمٜمـك: أين اذظمـرت 

اًمتل أقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م ريب إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م عمــ وىمـع ذم اًمٙمٌـ٤مئر ُمــ  ؿمٗم٤مقمتل ودقمقيت

 أُمتل ممـ اؾمتقضمٌقا دظمقل اًمٜم٤مر.

 احلديح: فوائد 

 قمٔمٞمؿ رمح٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ سم٠مُمتف. .1

قمٔمٞمؿ ُم٘م٤مم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ قمٜمـد اهلل شمٕمـ٤ممم  .2

 طمٞم٨م أقمٓم٤مه اعم٘م٤مم اعمحٛمقد.

ــٗم٤مقم٦م در .3 ــٗم٤مقم٦م أن اًمِم ــ٤م اًمِم ــ٤م واقماله ــ٦م وأرومٕمٝم ــقم اًم٘مٞم٤مُم ــ٤مت ي ضم

اًمٕمٔمٛمك اًمتل ٓ شمٙمقن ٕطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء إٓ ًمًٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 وصحٌف وؾمٚمؿ.
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 احلديح الجاٌي والجالثوُ

 فطن صدقة الطس

ِ  َصَدَؾةٌ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  ئُ ػِ طْ تُ  اـّسِّ

 (( طمدي٨م طمًـ رواه اًمٓمؼماين.بِّ اـرَّ  َب َض ؼَ 

 :غسح احلديح 

ِ  َصَدَؾةٌ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ((: واًمّمدىم٦م اـّسِّ

ىم٤مل ذم )ومتح اًم٤ٌمري( ٟم٘مال قمـ أيب  ،هل: اًمٕمٓمٞم٦م اًمتل يراد هب٤م اًمثقاب ُمـ اهلل

ٌُُف ضَمْزُم٤مً  ..وَم٢مِْن ىَم٤مَرَٟمْتُف اًمٜمنٞم٦َّمُ  ،واعمراد سم٤مًمّمدىم٦م اًمثقابْجرة: ))  ،ُأضِمَر َص٤مطِم

 َّٓ  (( اهـ.وَمِٗمٞمِف اطْمتاَِمٌل  ..َوإِ

َدىَم٦ُم ِهَل ىم٤مل ذم )ؾمٌؾ اًمًالم(: )) ُق هللَِِّ شَمَٕم٤ممَم  :َواًمّمَّ  ،َُم٤م ُيْٕمٓمِٞمِف اعْمَُتَّمدن

٦ٌََم َواعْمَٜمُْدوسَم٦مَ  ـْ سَم٤مِب اًمتَِّْم  ،وَمَٞمِْمَٛمُؾ اًْمَقاضِم ُف َصَدىَم٦ٌم ُِم ٤ٌَمُر قَمٜمُْف سم٠َِمٟمَّ ظْم ٌَِٚمٞمِغ، َواإْلِ ٌِٞمِف اًْم

َدىَم٦ِم ذِم اًمثََّقاِب  ٤ٌَمٌر سم٠َِمنَّ ًَمُف طُمْٙمُؿ اًمّمَّ  (( اهـ.َوُهَق إظْم

َٕن٤م ُمـ شمّمديؼ اًمققمد  :وؾمٛمٞم٧م صدىم٦مىم٤مل ذم )ومٞمض اًم٘مدير(: ))

  (( اهـ.وصمقاهب٤م آضمالً  ،سمٜمٗمع اًمٓم٤مقم٦م قم٤مضمالً 

 واًمن: هق ُم٤م يٙمتٛمف اإلٟم٤ًمن ذم ٟمٗمًف ومال يٕمٚمؿ سمف أطمد همػم ص٤مطمٌف،

                                                 

 (.11/514ومتح اًم٤ٌمري ) (1)

 (.4/278ؾمٌؾ اًمًالم ) (2)

 (.6/291ومٞمض اًم٘مدير ) (3)
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ئمٝمر ُمٕمٜمك صدىم٦م اًمن ضمٚمٞم٤ًم ذم ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف و

َق  َوَرضُمٌؾ وؾمٚمؿ: ))  شُمٜمِْٗمُؼ  َُم٤م ؿِماَمًُمفُ  شَمْٕمَٚمؿَ  َٓ  طَمتَّك وَم٠َمظْمَٗم٤مَه٤م سمَِّمَدىَم٦مٍ  شَمَّمدَّ

ٹ  ٹ  ڤ  چ (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، ي٘مقل اهلل شمٕم٤مممَيِٛمٞمٜمُفُ 

 آوم٦م ُمـ اخلٚمقص ٤مء:اإلظمٗم ووم٤مئدة، {١٩١البقرة: } چڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 يٕمرف ٓ أن اضمتٝمد طمتك ْجع اإلظمٗم٤مء ىمّمد ذم سم٤مًمغ وىمد ،واًمًٛمٕم٦م اًمري٤مء

 .اًمرب همْم٥م إـمٗم٤مء إمم شمقؾمال :اعمٕمٓمل ُمـ اًم٘م٤مسمض

 ووظم٤مُم٦م اًمدٟمٞم٤م ذم اعمٙمروه إٟمزال ُمـ((، أي: َتٜمع بِّ اـرَّ  َب َض ؼَ  ئُ ػِ طْ تُ ))

 ٟمٗمك ٠مٟمفيم ،اعم٥ًٌم قمغم اًم٥ًٌم اًمٕم٘مٌك، وهل ُمـ ىمٌٞمؾ إـمالق ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم

ىم٤مل اسمـ  .اًمٕم٘مٌك ذم احلًـ واجلزاء ،اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٓمٞم٦ٌم احلٞم٤مة وأراد اًمٖمْم٥م

 ذًمؽ زال وم٢مذا ًمٕم٘م٤مسمف، شمٕمرض ىمد قمٚمٞمف اهلل همْم٥َم  ُمـ أن شمرى أٓسمٓم٤مل: ))

 (( اهـ.اًمٕم٘م٤مب زال ..سم٤مًمّمدىم٦م اًمٖمْم٥م

 ِن صدقة الطس أفطن أً العالٌية؟ 

ًمْمٕمػ اًمٕمج٥م هٜم٤م، إذ ًمق يم٤مٟم٧م اًمّمدىم٦م واضم٦ٌم.. وم٤مًمٕمالٟمٞم٦م أومْمؾ: 

يمؾ اًمٜم٤مس خيرضمقَن٤م، سمخالف صدىم٦م اًمتٓمقع، ومٚمٞمس اًمٙمؾ خيرضمٝم٤م، ومٛمـ 

 َوىَم٤مَل هٜم٤م شمٙمقن صدىم٦م اًمن ذم اًمتٓمقع ظمػم ُمـ اًمٕمالٟمٞم٦م، ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل: ))

َق  َوَرضُمٌؾ  » : -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  -  اًمرؾمقل،  سمَِّمَدىَم٦مٍ  شَمَّمدَّ

 . ش َيِٛمٞمٜمُفُ  َصٜمََٕم٧ْم  َُم٤م ؿِماَمًُمفُ  ؿَ شَمْٕمٚمَ  ٓ طَمتَّك وَم٠َمظْمَٗم٤مَه٤م،

                                                 

 (. 5/356اٟمٔمر:  ومٞمض اًم٘مدير ) (1)

 (.19/144ذح اسمـ سمٓم٤مل قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : َوىَمْقًمِفِ 

 صدىم٦م أن اًمٕمٚمامء يم٤موم٦م قمٜمد.. أَي٦مَ {١٩١البقرة: } چڤ     ڤ  ڤ  ڦ

وآًمف  قمٚمٞمف اهلل صغم -  ىمقًمف، وشم٠موًمقا اًمٕمالٟمٞم٦م، ُمـ أومْمؾ اًمتٓمقع ذم اًمن

 اعمراد أن. .ش َيِٛمٞمٜمُفُ  شُمٜمِْٗمُؼ  َُم٤م ؿِماَمًُمفُ  ؿَ شَمْٕمٚمَ  َٓ  طَمتَّك وَم٠َمظْمَٗم٤مَه٤م» : - ؾمٚمؿوصحٌف 

ٿ  ٿ   چ : ىمقًمف رم قم٤ٌمس اسمـ قمـ وروى اًمتٓمقع، صدىم٦م سمذًمؽ

 صدىم٦م شمٕم٤ممم اهلل ضمٕمؾ: ىم٤مل ،أَي٦مَ {١٩١البقرة: } چٿ  ٿ  ٹ

 اًمٗمرض صدىم٦م وضمٕمؾ وٕمًٗم٤م، سمًٌٕملم قمالٟمٞمتٝم٤م شمٗمْمؾ اًمنن  ذم اًمتٓمقع

 اًمٗمرائض، ْجٞمع ويمذًمؽ وٕمًٗم٤م، وقمنميـ سمخٛم٦ًم هه٤م ُمـ أومْمؾ قمالٟمٞمتٝم٤م

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     چ : ؾمٗمٞم٤من وىم٤مل ،يمٚمٝم٤م إؿمٞم٤مء ذم واًمٜمقاومؾ

(( يم٤مإلْج٤مع ىمقل وهذا اًمزيم٤مة، ؾمقى: ىم٤مل ،{١٩١البقرة: } چڤ  ڤ  ڦ

 اهـ.

 احلديح: فوائد 

 احل٨م قمغم صدىم٦م اًمن. .1

 أن صدىم٦م اًمن ذم اًمتٓمقع ظمػم ُمـ اًمٕمالٟمٞم٦م. .2

 واخلقف ُمـ همْمٌف.ٕم٤ممم، ص اعم١مُمـ قمغم ـمٚم٥م رو٤م اهلل شمطمر .3

  

                                                 

 (.5/467ذح اسمـ سمٓم٤مل قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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 احلديح الجالح والجالثوُ

 فطن صالة اجلىاعة

َمَطةِ  َصََلةُ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  اجْلَ

ـَْػذِّ  َصََلةِ  َتْػُضُل  ينَ  بَِسْبعٍ  ا  (( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.َدَرَجةً  َوِطْػِ

 غسح احلديح:ز 

َمَطةِ  َصََلةُ وؾمٚمؿ: ))ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف   ((، واًمّمالةاجْلَ

 . ُمٓمٚمؼ اًمدقم٤مء، وىمٞمؾ اًمدقم٤مء سمخػمًمٖم٦م: 

ُمٗمتتح٦م سم٤مًمتٙمٌػم وخمتتٛم٦م سم٤مًمتًٚمٞمؿ هم٤مًم٤ًٌم، وذقم٤ًم: أىمقال وأومٕم٤مل 

أىمقال دون أومٕم٤مل وهل صالة اعمرسمقط،  هٜم٤مك صالة ٕنّ  :وىم٤مًمقا هم٤مًم٤ٌمً 

وٓ أومٕم٤مل  أومٕم٤مل دون أىمقال وهل صالة إظمرس، وصالة ٓ أىمقال وصالة

 .وهل صالة إظمرس اعمرسمقط

 اجلامقم٦م ًمٖم٦ًم: اًمٓم٤مئٗم٦م. و

وًمٗمٔمٝمـ٤م يّمـٚمح ًمٙمـؾ ُمــ  ،وذقم٤ًم: رسمط صالة اعمـ٠مُمقم سمّمـالة اإلُمـ٤مم

وهل ُمــ ظمّمـ٤مئص أُمـ٦م احلٌٞمـ٥م  ،اإلُم٤مم واعم٠مُمقم ويتٕملم ٕطمدمه٤م سم٤مًم٘مريٜم٦م

 ،صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهـل ؾمـٜم٦م ُم١ميمـدة قمٜمـد اإلُمـ٤مم اًمراومٕمـل واعمـ٤موردي

ومـرض يمٗم٤ميـ٦م ًمرضمـ٤مل أطمـرار  ..ُم٤مم اًمٜمقوي وهمـػمه ذم همـػم اجلٛمٕمـ٦موقمٜمد اإل

 وهق اعمٕمتٛمد. ،ُم٘مٞمٛملم همػم قمراة ذم أداء ُمٙمتقسم٦م
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واعمراد هٜم٤م اًمّمالة ذم اجلامقم٦م يمام ورد ذم رواي٦م أيب هريرة أن اًمٜمٌل صغم 

ضُمؾِ  َصاَلةُ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ىم٤مل: )) ُػ  اجْلاََمقَم٦مِ  ذِم  اًمرَّ  قَمغَم  شُمَْمٕمَّ

٤م ؾُمقىِمفِ  َوذِم  سَمْٞمتِفِ  ذِم  اَلشمِفِ َص  ًً ـَ  ََخْ ي  (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.ِوْٕمًٗم٤م َوقِمنْمِ

 ((، أي: شمزيد ذم اًمثقاب.َتْػُضُل ))

ـَْػذِّ  َصََلةِ )) ومذ اًمرضمـؾ ُمــ أصـح٤مسمف إذا  :ي٘م٤مل((، أي: صالة اعمٜمٗمرد، ا

 .سم٘مل ُمٜمٗمردا وطمده

ينَ  بَِسْبعٍ ))  سمَِخْٛمسٍ وأمحد )) ((، وذم رواي٦م قمٜمد اًمٌخ٤مريَدَرَجةً  َوِطْػِ

ـَ  ي ُمٕمٜمك اًمدرضم٦م أو اجلزء: طمّمقل ُم٘مدار صالة اعمٜمٗمرد ((،وَدَرضَم٦مً  َوقِمنْمِ

 اجْلاََمقَم٦مِ  َصاَلةُ ، وي١ميد ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ: ))سم٤مًمٕمدد اعمذيمقر ًمٚمٛمجٛمع

٤م شَمْٕمِدُل  ًً ـَ  ََخْ ي ـْ  َوقِمنْمِ ((، وذم رواي٦م أظمرى قمٜمده أيْم٤ًم وقمٜمد اًْمَٗمذن  َصاَلةِ  ُِم

َُم٤ممِ  َُمعَ  ةٌ َصاَل امحد: )) ـْ  َأوْمَْمُؾ  اإْلِ ـَ  ََخْسٍ  ُِم ي ٞمَٝم٤م َصاَلةً  َوقِمنْمِ ، ((َوطْمَدهُ  ُيَّمٚمن

ضُمؾِ  َصاَلةِ  قَمغَم  شَمْٗمُْمُؾ  اجْلَِٛمٞمعِ  وذم ًمٗمظ قمٜمد أمحد: ))َصاَلةُ  ٦مً  َوطْمَدهُ  اًمرَّ ًَ  ََخْ

ـَ  ي َٝم٤م ِوْٕمًٗم٤م َوقِمنْمِ  َصاَلشمِِف((. ُِمْثُؾ  يُمٚمُّ

 ذم )ومتح اًم٤ٌمري( اجلٛمع سملم وىمد ذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين 

ع سملم وىمد ُْج رواي٦م اًمًٌع واًمٕمنميـ ورواي٦م اخلٛمس واًمٕمنميـ، وم٘م٤مل: ))

وهذا  ،أن ذيمر اًم٘مٚمٞمؾ ٓ يٜمٗمك اًمٙمثػم :اخلٛمس واًمًٌع سمقضمقه ُمٜمٝم٤م لروايت

ًمٙمـ ىمد ىم٤مل سمف ْج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل  :ىمقل ُمـ ٓ يٕمتؼم ُمٗمٝمقم اًمٕمدد

ًمٕمٚمف صغم اهلل  - وهق اًمقضمف اًمث٤مين -وم٘مٞمؾ  ..وقمغم هذا ،قمـ ٟمّمف وطمٙمل
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ؾمٚمؿ أظمؼم سم٤مخلٛمس صمؿ أقمٚمٛمف اهلل سمزي٤مدة اًمٗمْمؾ وم٠مظمؼم و آًمف وصحٌفقمٚمٞمف و

وسم٠من دظمقل اًمٜمًخ ذم اًمٗمْم٤مئؾ  ،سم٠مٟمف ُيت٤مج إمم اًمت٤مريخ ٥َم ٘من ٕمُ وشمُ  ،سم٤مًمًٌع

شمٕملم شم٘مدم اخلٛمس قمغم اًمًٌع ُمـ  ..ًمٙمـ إذا ومرقمٜم٤م قمغم اعمٜمعخمتٚمػ ومٞمف: 

أن اظمتالف اًمٕمدديـ  :صم٤مًمثٝم٤م .ي٘مٌؾ اًمزي٤مدة ٓ اًمٜم٘مص ضمٝم٦م أن اًمٗمْمؾ ُمـ اهلل

ن ٠مسم ٥َم ٘من ٕمُ وشمُ  ،وم٘مٞمؾ اًمدرضم٦م أصٖمر ُمـ اجلزء ..وقمغم هذا ،سم٤مظمتالف ممٞمزمه٤م

 ،اجلزء ذم اًمدٟمٞم٤م :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ،اًمذي روى قمٜمف اجلزء روى قمٜمف اًمدرضم٦م

اًمٗمرق سم٘مرب اعمًجد  :راسمٕمٝم٤م .وهق ُمٌٜمك قمغم اًمتٖم٤مير ،واًمدرضم٦م ذم أظمرة

 .أو أظمِمع ،يم٠من يٙمقن أقمٚمؿ ،اًمٗمرق سمح٤مل اعمّمكم :ظم٤مُمًٝم٤م .وسمٕمده

اًمٗمرق سم٤معمٜمتٔمر  :ؾم٤مسمٕمٝم٤م .ي٘م٤مقمٝم٤م ذم اعمًجد أو ذم همػمه٢ماًمٗمرق سم :ؾم٤مدؾمٝم٤م

اًمٗمرق سمٙمثرة  :شم٤مؾمٕمٝم٤م .اًمٗمرق سم٤مدراك يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م :صم٤مُمٜمٝم٤م .ًمٚمّمالة وهمػمه

سم٤مًمٗمجر  :وىمٞمؾ ،اًمًٌع خمتّم٦م سم٤مًمٗمجر واًمٕمِم٤مء :قم٤مذه٤م .اجلامقم٦م وىمٚمتٝمؿ

 ،اًمًٌع خمتّم٦م سم٤مجلٝمري٦م :قمنمه٤م يطم٤مد .واخلٛمس سمام قمدا ذًمؽ ،واًمٕمٍم

صمؿ إن احلٙمٛم٦م ذم  ،وهذا اًمقضمف قمٜمدي أوضمٝمٝم٤م عم٤م ؾم٠مسمٞمٜمف ،واخلٛمس سم٤مًمني٦م

ُم٤م  لوٟم٘مؾ اًمٓمٞمٌل قمـ اًمتقرسمِمت ،هذا اًمٕمدد اخل٤مص همػم حم٘م٘م٦م اعمٕمٜمك

سمؾ ُمرضمٕمف إمم قمٚمؿ  اًمٜمٌقة اًمتل ىمٍمت  :إن ذًمؽ ٓ يدرك سم٤مًمرأي :طم٤مصٚمف

 (( اهـ.قمٚمقم إًم٤ٌمء قمـ إدراك طم٘مٞم٘متٝم٤م يمٚمٝم٤م
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ـْ  سَمْٞمٜمَٝم٤م َواجْلَْٛمعىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: ))  َٓ  َأٟمَّفُ : َأطَمدَه٤م: َأْوضُمف صَماَلصَم٦م ُِم

 ُْجُْٝمقر قِمٜمْد سَم٤مـمِؾ اًْمَٕمَدد َوَُمْٗمُٝمقم، اًْمَٙمثػِم َيٜمِْٗمل َٓ  اًْمَ٘مِٚمٞمؾ وَمِذيْمر سَمْٞمٜمَٝم٤م ُُمٜم٤َموَم٤مة

ُُصقًمِٞمنلمَ  ْٕ ًٓ  َأظْمؼَمَ  َيُٙمقن َأنْ : ٤ميِن َواًمثَّ . ا  سمِِزَي٤مَدةِ  شَمَٕم٤ممَم  اهللَّ َأقْمَٚمَٛمفُ  صُمؿَّ ، سم٤ِمًْمَ٘مِٚمٞمؾِ  َأوَّ

َتِٚمػ َأٟمَّفُ : اًمث٤َّمًم٨ِم. هِب٤َم وَم٠َمظْمؼَمَ  اًْمَٗمْْمؾ اَلة اعْمَُّمٚمنلمَ  َأطْمَقال سم٤ِمظْمتاَِلِف  خَيْ ، َواًمّمَّ

ٌَْٕمِْمِٝمؿْ  وَمَٞمُٙمقن
ونَ  ََخْس ًمِ ٌَْٕمِْمِٝمؿْ  َوقِمنْمُ

ٌْع َوًمِ ونَ  ؾَم ٥ِم ، َوقِمنْمُ ًَ  يَماَملِ  سمَِح

اَلة ف، َووَمْْمٚمٝمؿْ  َْج٤َمقَمتَٝم٤م َويَمْثَرة، َوظُمُِمققمَٝم٤م َهْٞمَئ٤مهِت٤َم قَمغَم  َوحُم٤َموَمَٔمتف اًمّمَّ  َوَذَ

ٌُْ٘مَٕم٦م ضَْمِقسَم٦م ِهَل  وَمَٝمِذهِ ، َذًمَِؽ  َوَٟمْحق اًْم ْٕ َرضَم٦م إِنَّ : ىِمٞمَؾ  َوىَمدْ . اعْمُْٕمَتَٛمَدة ا  هَمػْم  اًمدَّ

ـْ  هَمْٗمَٚم٦م َذاَوهَ ، اجْلُْزء ِحٞمَحلْمِ  ذِم  وَم٢مِنَّ  : ىَم٤مِئٚمف ُِم ًٌْٕم٤م اًمّمَّ ـَ  ؾَم ي  َدَرضَم٦م َوقِمنْمِ

٤م ًً ـَ  َوََخْ ي ٤مد َُمعَ  اًْمَ٘مْدر وَم٤مظْمَتَٚمَػ ، َدَرضَم٦م َوقِمنْمِ َ َرضَم٦م ًَمْٗمظ احِتن  (( اهـ.اًمدَّ

 :األضباب املقتطية لفطن اجلىاعة 

)ومتح اًم٤ٌمري(، ْجع احل٤مومظ اسمـ طمجر هذه إؾم٤ٌمب وٟم٘محٝم٤م ذم يمت٤مسمف 

وطمذوم٧م ُم٤م ٓ خيتص سمّمالة  ،وم٘م٤مل: ))وىمد ٟم٘مح٧م ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ

واًمتٌٙمػم إًمٞمٝم٤م ذم أول  ،إضم٤مسم٦م اعم١مذن سمٜمٞم٦م اًمّمالة ذم اجلامقم٦م :وم٠موهل٤م ،اجلامقم٦م

وصالة اًمتحٞم٦م  ،ودظمقل اعمًجد داقمٞم٤مً  ،واعمٌم إمم اعمًجد سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ،اًمقىم٧م

 .اٟمتٔم٤مر اجلامقم٦م :ؾم٤مدؾمٝم٤م .امقم٦ميمؾ ذًمؽ سمٜمٞم٦م اًمّمالة ذم اجل ،قمٜمد دظمقًمف

 :شم٤مؾمٕمٝم٤م .ؿمٝم٤مدهتؿ ًمف :صم٤مُمٜمٝم٤م .واؾمتٖمٗم٤مرهؿ ًمف ،صالة اعمالئٙم٦م قمٚمٞمف :ؾم٤مسمٕمٝم٤م
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 يطم٤مد .اًمًالُم٦م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من طملم يٗمر قمٜمد اإلىم٤مُم٦م :قم٤مذه٤م .إضم٤مسم٦م اإلىم٤مُم٦م

أو اًمدظمقل ُمٕمف ذم أي هٞمئ٦م وضمده  ،إطمرام اإلُم٤مم اًمقىمقف ُمٜمتٔمراً  :قم٤مذه٤م

شمًقي٦م  :صم٤مًم٨م قمنمه٤م .دراك شمٙمٌػمة اإلطمرام يمذًمؽإ :صم٤مين قمنمه٤م .قمٚمٞمٝم٤م

ضمقاب اإلُم٤مم قمٜمد ىمقًمف ؾمٛمع اهلل عمـ  :راسمع قمنمه٤م .وؾمد ومرضمٝم٤م ،اًمّمٗمقف

وشمٜمٌٞمف اإلُم٤مم إذا ؾمٝم٤م  ،إُمـ ُمـ اًمًٝمق هم٤مًم٤ٌم :ظم٤مُمس قمنمه٤م .محده

طمّمقل اخلِمقع واًمًالُم٦م قمام  :ؾم٤مدس قمنمه٤م .سم٤مًمتًٌٞمح أو اًمٗمتح قمٚمٞمف

اطمتٗم٤مف  :صم٤مُمـ قمنمه٤م .حتًلم اهلٞمئ٦م هم٤مًم٤ٌمً  :ؾم٤مسمع قمنمه٤م .يٚمٝمك هم٤مًم٤ٌم

وشمٕمٚمؿ إريم٤من  ،اًمتدرب قمغم دمقيد اًم٘مراءة :شم٤مؾمع قمنمه٤م .اعمالئٙم٦م سمف

إرهم٤مم  :احل٤مدي واًمٕمنمون .إفمٝم٤مر ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم :اًمٕمنمون .وإسمٕم٤مض

: وٟمِم٤مط اعمتٙم٤مؾمؾ. واًمتٕم٤مون قمغم اًمٓم٤مقم٦م ،اًمِمٞمٓم٤من سم٤مٓضمتامع قمغم اًمٕم٤ٌمدة

وُمـ إؾم٤مءة همػمه اًمٔمـ سم٠مٟمف شمرك  ،الُم٦م ُمـ صٗم٦م اًمٜمٗم٤مقاًمً :اًمث٤مين واًمٕمنمون

 :اًمراسمع واًمٕمنمون .رد اًمًالم قمغم اإلُم٤مم :اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون .اًمّمالة رأؾم٤مً 

 .وقمقد سمريم٦م اًمٙم٤مُمؾ قمغم اًمٜم٤مىمص،آٟمتٗم٤مع سم٤مضمتامقمٝمؿ قمغم اًمدقم٤مء واًمذيمر 

وطمّمقل شمٕم٤مهدهؿ ذم  ،ىمٞم٤مم ٟمٔم٤مم إًمٗم٦م سملم اجلػمان :اخل٤مُمس واًمٕمنمون

ومٝمذه َخس وقمنمون ظمّمٚم٦م ورد ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م أُمر أو  ،اًمّمٚمقاتأوىم٤مت 

آٟمّم٤مت قمٜمد  :ومه٤م،وسم٘مل ُمٜمٝم٤م أُمران خيتّم٤من سم٤مجلٝمري٦م  ،شمرهمٞم٥م خيّمف
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وهبذا  ،واًمت٠مُملم قمٜمد شم٠مُمٞمٜمف ًمٞمقاومؼ شم٠مُملم اعمالئٙم٦م ،ىمراءة اإلُم٤مم وآؾمتامع هل٤م

 واهلل أقمٚمؿ(( اهـ. ،يؽمضمح أن اًمًٌع ختتص سم٤مجلٝمري٦م

 :فائدة 

 ،ُمـ يم٤مٟم٧م قم٤مدشمف أن يّمكم ْج٤مقم٦م ((:احلٚمٌٞم٤مت))اًمًٌٙمل اًمٙمٌػم ذم ىم٤مل 

ًمٙمـ أراد  :وُمـ مل شمٙمـ ًمف قم٤مدة، يمت٥م ًمف صمقاب اجلامقم٦م ..ومتٕمذر وم٤مٟمٗمرد

ٕٟمف وأن  :يٙمت٥م ًمف صمقاب ىمّمده ٓ صمقاب اجلامقم٦م ..ومتٕمذر وم٤مٟمٗمرد ،اجلامقم٦م

قم٦م وًمق يم٤من يتٜمزل ُمٜمزًم٦م ُمـ صغم ْج٤م ،جمرد يم٤من ىمّمده اجلامقم٦م ًمٙمٜمف ىمّمدٌ 

 (( اهـ.ومم ؾمٌ٘مٝم٤م ومٕمؾيم٤من دون ُمـ ْجع وإُ 

ومتٕمذر  ،ُمـ يم٤مٟم٧م قم٤مدشمف أن يّمكم ْج٤مقم٦مويدل قمغم إول وهق أن 

ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: .. يمت٥م ًمف صمقاب اجلامقم٦م ..وم٤مٟمٗمرد

ٌُْد َأْو ؾَم٤موَمرَ ))  ((َصِحٞمح٤مً  يُمت٥َِم ًَمُف ُِمْثُؾ َُم٤م يَم٤مَن َيْٕمَٛمُؾ ُُمِ٘مٞمامً  ..إَِذا َُمِرَض اًْمَٕم

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري.

ومتٕمذر  ،ًمٙمـ أراد اجلامقم٦م :ُمـ مل شمٙمـ ًمف قم٤مدةويدل قمغم اًمث٤مين وهق أن  

أن أضمر اًمٗمٕمؾ يْم٤مقمػ  ..يٙمت٥م ًمف صمقاب ىمّمده ٓ صمقاب اجلامقم٦م ..وم٤مٟمٗمرد

 .وأضمر اًم٘مّمد ٓ يْم٤مقمػ سمدًمٞمؾ ُمـ هؿ سمحًٜم٦م يمت٧ٌم ًمف طمًٜم٦م واطمدة
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يمت٥م ًمف  وًمقُمٜمٗمردا  أن اًمذي صغم :ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل اًمًٌٙمل: ىم٤ملو

 ،ومٞمٙمت٥م ًمف صمقاب صالة ُمٜمٗمرد سم٤مٕص٤مًم٦م ،أضمر صالة اجلامقم٦م ًمٙمقٟمف اقمت٤مده٤م

 . اهـ.وصمقاب جمٛمع سم٤مًمٗمْمؾ

 احلديح: فوائد 

 احل٨م قمغم اعمداوُم٦م قمغم صالة اجلامقم٦م. .1

 ومْمؾ صالة اجلامقم٦م قمغم صالة اعمٜمٗمرد. .2

 أن صالة اجلامقم٦م أىمرب إمم هقم٦م اًم٘مٌقل قمٜمد اهلل. .3
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 احلديح السابع والجالثوُ

 فطن املوضاة

 َؿايِف  اِلْثـَْعِ  َصَعامُ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 (( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.اْْلَْرَبَعةِ  َؿايِف  اـثَََّلَثةِ  َوَصَعامُ  ،اـثَََّلَثةِ 

 :غسح احلديح 

 اـثَََّلَثةِ  َؿايِف  اِلْثـَْعِ  َعامُ صَ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

((، واًمٓمٕم٤مم: يمؾ ُم٤م ي١ميمؾ هم٤مًم٤ًٌم ويٙمقن سمف ىمقام اْْلَْرَبَعةِ  َؿايِف  اـثَََّلَثةِ  َوَصَعامُ 

 اًمٌدن، واظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕمٜمك احلدي٨م قمغم أىمقال، وهل: 

أن اًمٓمٕم٤مم اًمذي يِمٌع اًمقاطمد.. يٙمٗمل ىمقت آصمٜملم، ويِمٌع : اْلول

 إرسمٕم٦م، وهق ىمقل ضمرير.آصمٜملم ىمقت 

اعمراد هبذه احلدي٨م وهمػمه.. احلض قمغم اعمٙم٤مرم واًمت٘مٜمع  :اـثان

سم٤مًمٙمٗم٤مي٦م، يٕمٜمل: وًمٞمس اعمراد احلٍم ذم ُم٘مدار اًمٙمٗم٤مي٦م، وإٟمام اعمراد اعمقاؾم٤مة، 

وأٟمف يٜمٌٖمل ًمالصمٜملم إدظم٤مل صم٤مًم٨م ًمٓمٕم٤مُمٝمام، وإدظم٤مل راسمع أيْم٤م سمح٥ًم ُمـ 

وآًمف وصحٌف قمٚمٞمف  اًمٜمٌل صغم اهللوىمد ىم٤مل  ُيي، وهق ىمقل اعمٝمٚم٥م،

ـْ   سمَِث٤مًم٨ٍِم  وَمْٚمَٞمْذَه٥ْم  اصْمٜملَْمِ  ـَمَٕم٤ممُ  قِمٜمَْدهُ  يَم٤منَ  وؾمٚمؿ ذم طمدي٨م اهؾ اًمّمٗم٦م: ))َُم

ـْ  (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري، وورد سمَِخ٤مُِمسٍ  وَمْٚمَٞمْذَه٥ْم  َأْرسَمَٕم٦مٍ  ـَمَٕم٤ممُ  قِمٜمَْدهُ  يَم٤منَ  َوَُم
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وٓ شمٗمرىمقا، وم٢من ـمٕم٤مم  يمٚمقا ْجٞمٕم٤مً قمٜمد اًمٓمؼماين ُم٤م يٌلم اًمٕمٚم٦م ذم ذًمؽ وهق: ))

 ((.اًمقاطمد يٙمٗمل آصمٜملم

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف  ىَمْقًُمفُ وىم٤مل ذم )اعمٜمت٘مك( ذح اعمقـم٠م: ))

صْمٜملَْمِ يَم٤مذِم اًمثَّاَلصَم٦َم ُيِريُد وؾمٚمؿ  ِٓ صْمٜم٤َمِن  -َوَاهللَُّ َأقْمَٚمُؿ  -ـَمَٕم٤مُم ا ِٓ ََذُه ا َأنَّ َُم٤م اختَّ

ىْمتَِّم٤مَر قَمَٚمْٞمِف قَمغَم َوضْمِف اعْمَُقاؾَم٤مةِ ًمُِ٘مقهِتِْؿ اعْمُْٕمَت٤مِد َيْٙمِٗمل ا ِٓ َنَّ ا ِٕ َوَُمْٕمٜمَك ، ًمثَّاَلصَم٦َم : 

ُف ًَمْٞمَس : -َوَاهللَُّ َأقْمَٚمُؿ  -َهَذا احْلَِدي٨ِم  احْلَضُّ قَمغَم اعْمَُقاؾَم٤مِة َوخَتِْٗمٞمُػ َأُْمِرَه٤م َوَأٟمَّ

ـُ  ك سْم ًَ ٦ٍم ىَم٤مَل قِمٞم َٓ يَمٌػُِم َُمَِم٘مَّ ِديٜم٤َمٍر ذِم اعْمَُزٟمِٞم٦َِّم َُمْٕمٜمَك َهَذا  ومِٞمَٝم٤م إشْماَلُف َُم٤مٍل َو

َْيِدي َويَم٤مَٟم٧ْم اعْمَُقاؾَم٤مُة َوَأيَمَؾ اًمٜم٤َّمُس قَمُٔمَٛم٧ِم  ْٕ ُف إَِذا اضْمَتَٛمَٕم٧ْم ا احْلَِدي٨ِم َأٟمَّ

يَم٦مُ   (( اهـ.اًْمؼَمَ

ومٞم١مظمذ ُمـ احلدي٨م أن اًمٙمٗم٤مي٦م شمٜمِم٠م قمـ سمريم٦م آضمتامع، وأن اجلٛمع يمٚمام 

 .زاد زادت اًمؼميم٦م

أو هق  ٦مف ظمؼم سمٛمٕمٜمك إُمر أي أـمٕمٛمقا ـمٕم٤مم آصمٜملم ًمٚمثالصمأٟماًمث٤مًم٨م: 

 .شمٜمٌٞمف قمغم أٟمف ي٘مقت إرسمٕم٦م وأظمؼمٟم٤م سمذًمؽ ًمئال ٟمجزع

أن ُمٕمٜم٤مه ـمٕم٤مم آصمٜملم إذا أيمال ُمتٗمرىملم يم٤مف ًمثالصم٦م اًمراسمع: 

 .اضمتٛمٕمقا
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 :فائدة 

 ،إٟمام ىم٤مل يٙمٗمل ،صمٜملم يِمٌع اًمثالصم٦مـمٕم٤مم آمل ي٘مؾ أن  :ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب

 . اهـ.ق همػم اًمِمٌعوه

يٙمٗمٞمٝمؿ قمغم وضمف اًم٘مٜم٤مقم٦م، وي٘مقهيؿ  :وىم٤مل ذم )حتٗم٦م إطمقذي(: ))أي

قمغم اًمٓم٤مقم٦م، ويزيؾ اًمْمٕمػ قمٜمٝمؿ، ٓ أٟمف يِمٌٕمٝمؿ، واًمٖمرض ُمٜمف أن اًمرضمؾ 

 (( اهـ.يٜمٌٖمل أن ي٘مٜمع سمدون اًمِمٌع، ويٍمف اًمزائد إمم حمت٤مج آظمر

 احلديح: فوائد 

وأٟمف وإن يم٤من ىمٚمٞماًل.. طمّمٚم٧م ُمٜمف احل٨م قمغم اعمقاؾم٤مة ذم اًمٓمٕم٤مم،  .1

 اًمٙمٗم٤مي٦م اعم٘مّمقدة، ووىمٕم٧م ومٞمف سمريم٦م شمٕمّؿ احل٤مَضيـ قمٚمٞمف.

 اؾمتح٤ٌمب آضمتامع قمغم اًمٓمٕم٤مم، وأٓ ي٠ميمؾ اعمرء وطمده. .2

 احل٨م قمغم ُمٙم٤مرم إظمالق واًم٘مٜم٤مقم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مي٦م. .3
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 احلديح اخلاوظ والجالثوُ

 طمب احلالهودوب 

َؾُب احَلََلِل صَ هلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم ا

 (( طمدي٨م طمًـ رواه اًمديٚمٛمل.َوْاِجٌب َطَذ ُؿلِّ ُمْسؾِمٍ 

 :غسح احلديح 

 وأظمرج احلدي٨م اًمٓمؼماين يمذًمؽ ذم )اعمٕمجؿ إوؾمط(.

((: واًمٓمٚم٥م: َؾُب احَلََللِ صَ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 هق حم٤موًم٦م احلّمقل قمغم اًمٌمء.

احلالل: هق اجل٤مئز ذقم٤ًم، وهق ود احلرام، ومٞمدظمؾ ومٞمف اًمقاضم٥م و

 واعمًٜمقن واعم٤ٌمح.

 ((، ُيتٛمؾ احلدي٨م ُمٕمٜملم، ومه٤م:َوْاِجٌب َطَذ ُؿلِّ ُمْسؾِمٍ ))

أن اعمراد ـمٚم٥م ُمٕمروم٦م احلالل ُمـ احلرام واًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام ذم  إول:

 .إطمٙم٤مم وهق قمٚمؿ اًمٗم٘مف

ًمٚم٘مٞم٤مم سمٛم١موٟم٦م ُمـ شمٚمزُمف ُم١موٟمتف،  أن اعمراد ـمٚم٥م اًمٙم٥ًم احلاللاًمث٤مين: 

 .وآضمتٝم٤مد ذم اعم٤ٌمقمدة قمـ احلرام، واًم٘مٜمع سم٤محلالل

 وم٢مذاوهذا أُمر ًمٞمس سم٤مًمّمٕم٥م، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم ذم )سمداي٦م اهلداي٦م(: ))

 اخلِمٙم٤مر، ُمـ سمرهمٞمٗملم واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم وذم ظمِمـ، سم٘مٛمٞمص اًمًٜم٦م ذم ىمٜمٕم٧م
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 واحلالل يٙمٗمٞمؽ، ُم٤م اللاحل ُمـ يٕمقزك مل دم،إُ  سم٠مـمٞم٥م اًمتٚمذذ وشمريم٧م

 .يمثػم

 أٟمف شمٕمٚمؿ مم٤م حتؽمز أن قمٚمٞمؽ سمؾ إُمقر، سمقاـمـ شمتٞم٘مـ أن سمٕمٚمٞمؽ وًمٞمس

 (( اهـ.سم٤معم٤مل ُم٘مدرة ٟم٤مضمزة قمالُم٦م ُمـ طمّمؾ فمٜم٤م طمرام أٟمف شمٔمـ أو طمرام

  :ال تعازض بني التوكن وإقاوة األضباب 

ًمٞمس يمام ذم احلدي٨م ُم٤م ُي٨م قمغم إىم٤مُم٦م إؾم٤ٌمب اًمتل شمٕمٌدٟم٤م اهلل هب٤م، و

يٗمٝمؿ سمٕمض اجلٝمٚم٦م ُمـ أن ُمٕمٜمك اًمتقيمؾ قمغم اهلل هق شمرك إىم٤مُم٦م إؾم٤ٌمب، 

ِٚمِف وذم احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اًمؽمُمذي: )) ُٚمقَن قَمغَم اهللِ طَمؼَّ شَمَقيمُّ ُٙمْؿ شَمَتَقيمَّ ًَمْق َأٟمَّ

هلل قمٚمٞمف ((، وم٘مقًمف صغم اَوشَمُروُح سمَِٓم٤مًٟم٤م ،شَمْٖمُدو َِخ٤َمص٤مً  ،ًَمَرَزىَمُٙمْؿ يَماَم َيْرُزُق اًمٓمَّػْمَ 

ىم٤مل ذم )دًمٞمؾ ومٞمف دًٓم٦م قمغم إىم٤مُم٦م إؾم٤ٌمب،  ((شَمْٖمُدووآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

: ))ًمٞمس قمٜمد ذيمر هذا احلدي٨م اًمٗم٤محللم(، وُمثٚمف ذم )ؿمٕم٥م اإليامن( ًمٚمٌٞمٝم٘مل

ذم هذا احلدي٨م دًٓم٦م قمغم اًم٘مٕمقد قمـ اًمٙم٥ًم: سمؾ ومٞمف ُم٤م يدل قمغم ـمٚم٥م 

واهلل  -ق، وإٟمام أراد اًمرزق: ٕن اًمٓمػم إذا همدت وم٢مَن٤م شمٖمدو ًمٓمٚم٥م اًمرز

ورأوا أن  ،: ًمق شمقيمٚمقا قمغم اهلل شمٕم٤ممم ذم ذه٤مهبؿ وجمٞمئٝمؿ وشمٍمومٝمؿ-أقمٚمؿ 

اخلػم سمٞمده وُمـ قمٜمده.. مل يٜمٍمومقا إٓ ؾم٤معملم هم٤مٟمٛملم، يم٤مًمٓمػم شمٖمدو َخ٤مص٤ًم 
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قن ويٙمذسمقن وٓ ؿ، ويٖمِمُّ هِ دِ ٚمَ وشمٕمقد سمٓم٤مٟم٤ًم: ًمٙمٜمٝمؿ يٕمتٛمدون قمغم ىمقهتؿ وضَم 

 ؾ(( اهـ. يٜمّمحقن، وهذا ظمالف اًمتقيم

:)) أي شمٖمدو سمٙمرة وهل هذا أيْم٤مً  وىم٤مل اعمٜم٤موي قمٜمد ذيمر احلدي٨م

ضمٞم٤مع، وشمروح قمِم٤مء وهل ممتٚمئ٦م إضمقاف، وم٤مًمٙم٥ًم ًمٞمس سمرازق: سمؾ 

اًمرازق هق اهلل شمٕم٤ممم، وم٠مؿم٤مر سمذًمؽ إمم أن اًمتقيمؾ ًمٞمس اًمتٌّٓمؾ واًمتٕمّٓمؾ: سمؾ 

سم٤مًمًٕمل واًمٓمٚم٥م:  ٓ سمد ومٞمف ُمـ  اًمتقّصؾ سمٜمقع ُمـ اًم٥ًٌم: ٕن اًمٓمػم شُمْرَزُق 

وهلذا ىم٤مل أمحد: ًمٞمس ذم احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم شمرك اًمٙم٥ًم: سمؾ ومٞمف ُم٤م يدل 

قمغم ـمٚم٥م اًمرزق، وإٟمام أراد ًمق شمقيمٚمقا قمغم اهلل ذم ذه٤مهبؿ وجمٞمئٝمؿ 

وشمٍمومٝمؿ، وقمٚمٛمقا أن اخلػم سمٞمده.. مل يٜمٍمومقا إٓ هم٤مٟمٛملم ؾم٤معملم يم٤مًمٓمػم: 

 ًمتقيمؾ(( اهـ.ًمٙمـ اقمتٛمدوا قمغم ىمقهتؿ ويمًٌٝمؿ وذًمؽ  يٜم٤مذم ا
 

وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم: ))وىمد ُئمـ أن ُمٕمٜمك اًمتقيمؾ شمرك اًمٙم٥ًم 

سم٤مًمٌدن، وشمرك اًمتدسمػم سم٤مًم٘مٚم٥م، واًمً٘مقط قمغم إرض يم٤مخلرىم٦م اعمٚم٘م٤مة، أو 

يمٚمحؿ قمغم ووؿ، وهذا فمـ اجلٝم٤مل، وم٢من ذًمؽ طمرام ذم اًمنمع، واًمنمع ىمد 

ـ حمٔمقر ُمـ أصمٜمك قمغم اعمتقيمٚملم، ومٙمٞمػ يٜم٤مل ُم٘م٤مُم٤ًم ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًمدي

 حمٔمقرات اًمديـ: سمؾ ٟمٙمِمػ قمـ احلؼ ومٞمف، ومٜم٘مقل: إٟمام ئمٝمر شم٠مصمػم اًمتقيمؾ 
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 ذم طمريم٦م اًمٕمٌد وؾمٕمٞمف سمٕمٛمٚمف إمم ُم٘م٤مصده(( اهـ.

وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم يمذًمؽ: ))وًمٞمس ُمٕمٜمك اًمتقيمؾ اًمت٤ٌمقمد قمـ 

إؾم٤ٌمب سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وًمق يم٤من يمذًمؽ ًمٌٓمؾ اًمتقيمؾ سمٓمٚم٥م اًمدًمق واحلٌؾ وٟمزع 

ٞمًخر اهلل ًمف ُمٚمٙم٤ًم أو ؿمخّم٤ًم آظمر طمتك ًماًمٌئر، وًمقضم٥م أن يّمؼم اعم٤مء ُمـ 

يّم٥م اعم٤مء ذم ومٞمف، وم٢من يم٤من طمٗمظ اًمدًمق واحلٌؾ ٓ ي٘مدح ومٞمف، وؾمت٠ميت طم٘مٞم٘م٦م 

اًمتقيمؾ ذم ُمقوٕمٝم٤م وم٢مٟمف يٚمتٌس إٓ قمغم اعمح٘م٘ملم ُمـ قمٚمامء اًمديـ(( اهـ.
 

 

، وأُم٤م وىم٤مل آُم٤مم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مِمػمي:))اقمٚمؿ أن اًمتقيمؾ حمٚمف اًم٘مٚم٥م

احلريم٦م سم٤مًمٔم٤مهر.. ومال شمٜم٤مذم اًمتقيمؾ سم٤مًم٘مٚم٥م سمٕمد ُم٤م ُي٘مؼ اًمٕمٌد أن اًمرزق ُمـ 

ىِمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم، وم٢من شمٕمن رء.. ومٌت٘مديره، وإن شمٞمن رء.. ومٌتٞمًػمه((اهـ. 

 

 احلديح: فوائد 

٠ميمؾ إٓ طمالًٓ، وٓ قمغم اعم١مُمـ أن يتحرى إيمؾ ُمـ احلالل، ومال ي .1

 الًٓ سوم٤ًم.وأوٓده إٓ طمي٘مدم ٕهٚمف 

 .دمٜم٥م أيمؾ ُم٤م شمٞم٘مٜم٤م طمرُمتف، أو طمتك فمٜمٜم٤م ذًمؽ .2

اًمتقيمؾ قمغم اهلل ٓ يٕمٜمل شمرك إىم٤مُم٦م إؾم٤ٌمب، ومال شمٕم٤مرض سملم  .3

 اًمتقيمؾ وإىم٤مُمتٝم٤م.
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 احلديح الطادع والجالثوُ

 اجلّاد يف ضبين اهلل

اللِ  َسبِقلِ  يِف  َؼْدَوةٌ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ْكَقا ِمنْ  َخْرٌ  َحةٌ َروْ  َأوْ   رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. ((ؽِقَفا َوَما اـد 

 :غسح احلديح 

((: اللَِّ َسبِقلِ  يِف  َؼْدَوةٌ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 واًمٖمدوة: هل اًمًػم أول اًمٜمٝم٤مر إمم وىم٧م اًمزوال.

وأقمغم أٟمقاع  ،أي: ـمريؼ اًمت٘مرب إًمٞمف سمٙمؾ قمٛمؾ ظم٤مًمصوذم ؾمٌٞمؾ اهلل: 

 .ت٘مرسم٤مت اجلٝم٤مداًم

ُمـ اًمزوال إمم اًمٚمٞمؾ،  آظمر اًمٜمٝم٤مر اًمًػمهق  :اًمرواح((: وَرْوَحةٌ  َأوْ ))

وذم )اًمّمح٤مح( اًمٖمدوة ُم٤م سملم صالة اًمٖمداة وسملم ىم٤مل ذم )قمٛمدة اًم٘م٤مري(: ))

وزقمؿ اسمـ ىمرىمقل أٟمف ىمد اؾمتٕمٛمؾ  ،واًمٖمدو ٟم٘مٞمض اًمرواح ،ـمٚمقع اًمِمٛمس

ُمـ  :وىمٞمؾ ،اًمرواح اًمٕمٌم وذم )اعمحٙمؿ( ،اًمٖمدوة واًمرواح ذم ْجٞمع اًمٜمٝم٤مر

 ،ورطمٜم٤م رواطم٤م وشمروطمٜم٤م هٟم٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ،ًمدن زوال اًمِمٛمس إمم اًمٚمٞمؾ

 ،وهق اؾمؿ ًمٚمقىم٧م ،وذم )اًمّمح٤مح( اًمرواح ٟم٘مٞمض اًمّم٤ٌمح ،أو قمٛمٚمٜم٤م

واًمرواح ُمـ اًمزوال  ،اًمٖمدو اًمًػم ذم أول اًمٜمٝم٤مر إمم زوال اًمِمٛمس :وي٘م٤مل
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وىمد يًتٕمٛمالن ذم  ،ح رضمعورا ،همدا ظمرج ُمٌٙمراً  :وي٘م٤مل ،إمم آظمر اًمٜمٝم٤مر

 (( اهـ.اخلروج واًمرضمقع ُمٓمٚم٘م٤م شمقؾمٕم٤مً 

ْكَقا ِمنْ  َخْرٌ )) أن صمقاب هذا اًمزُمـ اًم٘مٚمٞمؾ ذم اجلٜم٦م ((، أي: ؽِقَفا َوَما اـد 

صمقاب  ..ُمٕمٜمك ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م :وىم٤مل همػمه، ىم٤مًمف اعمٝمٚم٥م، ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م

ّمدق سمام ذم اًمدٟمٞم٤م إذا ظمػم ُمـ أن يت :وىمٞمؾ ،ذًمؽ ذم اجلٜم٦م ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م

إذا ُمٚمؽ ُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأٟمٗم٘مٝم٤م ذم وضمقه اًمؼم واًمٓم٤مقم٦م همػم  :وىمٞمؾ ،ُمٚمٙمٝم٤م

الٌساء: } چے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  هذا ٟمحقىم٤مل اًم٘مرـمٌل:  ،اجلٝم٤مد

 ،ومال ىمدر هل٤م وٓ ظمٓمر ..ُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أظمرة، وأوهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ذاهت٤م، {٩٩

ومال ٟم٦ًٌم سملم اعمتٜم٤مهل  ..وآ ،ؾمٌٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ واًمت٘مري٥م ورد ذًمؽ قمغمأواٟمام 

 . اهـ.وسملم ُم٤م ٓ يتٜم٤مهك

 احلديح: فوائد 

 أن اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ٓ شم٤ًموي حلٔم٦م ذم اجلٜم٦م. .1

ُم٤م يٜم٤مًمف اعمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُم٘م٤مسمؾ ضمٝم٤مد ؾم٤مقم٦م ُمـ ًمٞمؾ أو َن٤مر ُمـ  .2

  ٟمٕمٞمؿ أسمدي ٓ ي٤ًمويف ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م.

                                                 

 (.8/281قمٛمدة اًم٘م٤مري ) (1)

 (.21/188اٟمٔمر:  قمٛمدة اًم٘م٤مري ) (2)

 (.11/259ًم٤ٌمري )اٟمٔمر:  ومتح ا (3)
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 ثوُاحلديح الطابع والجال

 فطن دلالظ الركس

 ََمَاـِسِ  َؼـِقَؿةُ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ْؿرِ  ـَّةُ  اـذِّ  (( رواه أمحد.اجْلَ

 :ضبب احلديح 

أن قمٌداهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

يْمرِ ا جَم٤َمًمِسِ  هَمٜمِٞمَٛم٦مُ  َُم٤ماهللِ  َرؾُمقَل  َي٤موصحٌف وؾمٚمؿ:  ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم ًمذن

يْمرِ  جَم٤َمًمِسِ  هَمٜمِٞمَٛم٦مُ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  ((.اجْلَٜم٦َّمُ  اًمذن

 :غسح احلديح 

 هل((، واًمٖمٜمٞمٛم٦م: َؼـِقَؿةُ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 أظمذ ُم٤م :واًمٗملء، واًمريم٤مب اخلٞمؾ وإجي٤مف سم٤مًم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر ُمـ اعم٠مظمقذ اعم٤مل

 وارث وٓ قمٜمٝم٤م يتقومقن أو قمٚمٞمٝم٤م يّم٤محلقن اًمتل يم٤مُٕمقال ذًمؽ ػمسمٖم ُمٜمٝمؿ

 .هلؿ

 واعمراد هٜم٤م ُم٤م ُيقزه اإلٟم٤ًمن ُمـ جم٤مًمس اًمذيمر.

ْؿرِ  ََمَاـِسِ )) ((، واعمج٤مًمس ْجع جمٚمس، وهق ُمقوع اجلٚمقس، اـذِّ

واًمذيمر: هق اًمثٜم٤مء قمغم اهلل شمٕم٤ممم، وشمرديد اؾمٛمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕم٤ٌمدة، ويٓمٚمؼ 

                                                 

 (.1/246(، واًمتٜمٌٞمف ًمٚمِمػمازي )22/248اٟمٔمر:  قمٛمدة اًم٘م٤مري ) (1)
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ڳ  ڳ  ڳ  چ ر يمذًمؽ قمغم جم٤مًمس اًم٘مرآن ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اؾمؿ جمٚمس اًمذيم

، ويمذا جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ: ًمٙمقَن٤م ٓ ختٚمقا قمـ {٨الحجر: } چڱ      ڱ  ڱ   ڱ   

 ذيمر اهلل شمٕم٤ممم وذيمر ٟمٌٞمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.

ـَّةُ )) ((: وهل ذم اًمٚمٖم٦م اًمًٌت٤من، واعمراد هب٤م هٜم٤م دار اًمثقاب يقم اجْلَ

قمده٤م اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ قملم رأت، وٓ أذن أوىمد اًم٘مٞم٤مُم٦م، 

وُم٤م ورد ُمـ سمٕمض إًمٗم٤مظ قمـ سمٕمض ، ؾمٛمٕم٧م، وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم

ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م يم٤مًمٕمٜم٥م وهمػمه.. ومٝمق ُمـ طمٞم٨م شمِم٤مسمف إؾمامء ًمٚمت٘مري٥م إمم ومٝمؿ 

 قم٘مقل اًمٌنم.

 :ثَلثة أؾوالواظمُتِٚمػ ذم اجلٜم٦م هؾ هل واطمدة أو أيمثر إمم 

: وهق ىمقل اسمـ قم٤ٌمس، أَن٤م ؾمٌع ضمٜم٤من ُمتج٤مورات، أومْمٚمٝم٤م اْلول

وأوؾمٓمٝم٤م اًمٗمردوس، وهل أقماله٤م، واعمج٤مورة ٓ شمٜم٤مذم اًمٕمٚمق، إذ يمؿ ُمـ 

جم٤مور هق أقمغم ُمـ جم٤موره، وؾم٘مػ اجلٛمٞمع قمرش اًمرمحـ، وُمٜمٝم٤م شمٜمٗمجر 

أَن٤مر اجلٜم٦م، ووٕمػ ٟمقر اًمِمٛمس سمٜم٦ًٌم ًمٜمقر اًمٕمرش ذم اجلٜم٤من يمْمٕمػ ٟمقر 

ٜمقر اًمِمٛمس ذم اًمدٟمٞم٤م، صمؿ شمٚمٞمٝم٤م ضمٜم٦م اعم٠موى، ومجٜم٦م اخلٚمد، اًمٜمجقم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم

ومجٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ، ومجٜم٦م قمدن، ومدرا اًمًالم، ومدار اجلالل، ويمٚمٝم٤م ُمتّمٚم٦م سمٛم٘م٤مم 

قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  اًمقؾمٞمٚم٦م ًمتٜمٕمٞمؿ أهؾ اجلٜم٦م سمٛمِم٤مهدشمف صغم اهلل

                                                 

 (.314اٟمٔمر:  إحت٤مف اعمريد ) (1)
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ًمٔمٝمقره هلؿ ُمٜمٝم٤م: َٕن٤م شمنمف قمغم أهؾ اجلٜم٦م يمام أن اًمِمٛمس شمنمق قمغم 

 ٟمٞم٤م.أهؾ اًمد

ڦ  چ: أَن٤م أرسمع ضمٜم٤من، وىمد رضمحف ْج٤مقم٦م: ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: اـثان

ـــــ٤مل: {٥٣}الكككككرحوي:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ـــــؿ ىم  چائ  ائ  ەئ چ ، صم

 ، وم٤مٕوًمٞم٤من: ضمٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ، وضمٜم٦م اعم٠موى.{٣١}الرحوي: 

 وإظمري٤مت: ضمٜم٦م قمدن، وضمٜم٦م اًمٗمردوس.

وإٟمـام  اًمتٕمـدد  : أَن٤م  ضمٜم٦م واطمدة، وإمم  هذا  ذه٥م  اجلٛمٝمـقر،اـثاـث 

ذم آؾمؿ ًمنمومٝم٤م: ٕن يمثرة إؾمامء شمدل قمغم قمٔمٛم٦م اعمًٛمك، وًمتح٘مؼ ُمٕم٤مين 

 -وم٤مًمٕمـدن اإلىم٤مُمـ٦م  -شمٚمؽ إؾمامء ومٞمٝم٤م، إذ يّمدق قمـغم اجلٛمٞمـع ضمٜمـ٦م قمـدن، 

ــ٤م  ــالم: ٕن ْجٞمٕمٝم ــد، ودار اًمً ــ٦م اخلٚم ــ١مُمٜملم، وضمٜم ــ٠موى اعم ــ٤م ُم ــ٠موى َٕن واعم

ٕمٞمؿ: َٕن٤م يمٚمٝم٤م ُمِمـحقٟم٦م ًمٚمخٚمقد واًمًالُم٦م ُمـ يمؾ ظمقف وطمزن، وضمٜم٦م اًمٜم

ـْ ؾَمـْٝمٍؾ سمـ٧م ؾَمـْٕمٍد  ِـلن صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف  سم٠مصٜم٤مف اًمٜمٕمـٞمؿ، وَمَٕمـ ـْ اًمٜمٌَّ قَمـ

اَءْوَن :)وصحٌف وؾمٚمؿ ىَم٤مَل  ٦ِم يَمـاَم شَمـؽَمَ اَءْوَن اًْمُٖمـَرَف ذِم اجْلَٜمَـّ ٦ِم ًَمَٞمـؽَمَ إِنَّ َأْهَؾ اجْلَٜمَـّ

 
ِ
اَمء ًَّ  ظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.أ(( اًْمَٙمْقيَم٥َم ذِم اًم

                                                 

 (.414اٟمٔمر:  اًمٌٞمجقري ) (1)

( أن اًمذي ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر هق اًم٘مقل 315(، وذم إحت٤مف اعمريد )414هٙمذا ذم اًمٌٞمجقري ) (2)

 اًمث٤مين ُمـ أَن٤م أرسمع ضمٜم٤من.
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َأنَّ َرؾُمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وصـحٌف  ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرين َوقمَ  

اَءْوَن ىَم٤مَل:)) وؾمٚمؿ ـْ وَمـْقىِمِٝمْؿ يَمـاَم شَمـؽَمَ اَءْوَن َأْهـَؾ اًْمُٖمـَرِف ُِمـ إِنَّ َأْهَؾ اجْلَٜم٦َِّم ًَمَٞمؽَمَ

يَّ  اًْمَٙمْقيَم٥َم  رن ـِق َأْو ا اًمدُّ ـْ اعْمَنْمِ وُُمِؼ ُِم ْٕ ـْ ا عْمَْٖمـِرِب ًمَِتَٗم٤مُوـِؾ َُمـ٤م سَمْٞمـٜمَُٝمْؿ اًْمَٖم٤مسمَِر ُِم

ِذي َٟمْٗمِز  ُهْؿ ىَم٤مَل سَمغَم َواًمَّ ٌُْٚمُٖمَٝم٤م هَمػْمُ َٓ َي  
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ىَم٤مًُمقا َي٤م َرؾُمقَل اهلل شمِْٚمَؽ َُمٜم٤َمِزُل ا

ىُمقا اعْمُْرؾَمِٚملمَ   (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.سمَِٞمِدِه ِرضَم٤مٌل آَُمٜمُقا سم٤ِمهلل َوَصدَّ

طمدي٨م اإلهاء واعمٕمـرج أٟمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف  وشمراب اجلٜم٦م اعمًؽ، ومٗمل

١ْمًُم١ِم َوإَِذا وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ىم٤مل ومٞمف:)) ٤ٌَمِيُؾ اًمٚمُّ صُمؿَّ ُأْدظِمْٚم٧ُم اجْلَٜم٦ََّم وَم٢مَِذا ومِٞمَٝم٤م طَم

ُؽ  ًْ
٤م اعْمِ  (( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.شُمَراهُبَ

 :وهيوأسمقاب اجلٜم٦م اًمٙم٤ٌمر صمامٟمٞم٦م، 

سمـ٤مب اًمزيمـ٤مة، وسمـ٤مب سم٤مب اًمِمـٝم٤مدة، وسمـ٤مب اًمّمـالة، وسمـ٤مب اًمّمـٞم٤مم، و

احل٩م، وسم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وسم٤مب اًمّمٚم٦م، وسم٤مب اجلٝم٤مد  

 ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.

 وُمـ داظمٚمٝم٤م قمنمة أسمقاب صٖم٤مر.

 احلديح: فوائد 

 اهمتٜم٤مم إوىم٤مت سمذيمر اهلل شمٕم٤ممم. .1

 اًمؽمهمٞم٥م واحل٨م قمغم طمْمقر جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ. .2

س اًمٕمٚمـؿ واًمـذيمر أن اًمٖمٜمٞمٛم٦م اًمتل ُيقزه٤م اعم١مُمـ سمحْمقره ذم جمـ٤مًم .3

 هل اجلٜم٦م.
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 احلديح الجاوَ والجالثوُ

 ولاٌة الطيدة فاطىة زضي اهلل عٍّا

 ِمـِّي َبْضَعةٌ  َؽاصَِؿةُ )) ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ:

 ةِ اَماقَّ ؼِ ـْ ا مَ وْ َيا عُ طِ ؼَ ـْ تَ  اَب َس كْ اْلَ  نَّ إِ ا، وَ فَ طُ ِس بْ ا يُ مَ  يْ ـِ طُ ِس بْ يُ ا، وَ فَ ُض بِ ؼْ ا يَ مَ  يْ ـِ ُض بِ ؼْ يَ 

 (( رواه احل٤ميمؿ.يْ رِ فْ ِص وَ  يْ بِ بَ َس وَ  يْ بِ َس كَ  ْرَ ؼَ 

 :غسح احلديح 

ـْ  ُِمٜمنل سَمْْمَٕم٦مٌ  وَم٤مـمَِٛم٦مُ ًمٗمظ: ))وروى اًمٌخ٤مري  ٌََٝم٤م وَمَٛم ٌَٜمِل َأهْمَْم ((، َأهْمَْم

 ((.آَذاَه٤م َُم٤م ُي١ْمِذيٜمِل ُِمٜمنل سَمْْمَٕم٦مٌ  وَم٤مـمَِٛم٦مُ وقمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ: ))

(( هل اسمٜمتف صـغم اهلل َؽاصَِؿةُ ف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًم

ضمٝمـ٤م قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ،  اًمٌتقل اًمزهراء، ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم، وىمد زوَّ

أسمقه٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ًمًٞمدٟم٤م قمكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م يمـرم اهلل 

وآًمـف  وضمٝمف، ومٕمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف، قمــ رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف

أظمرضمــف  ((كِم قَمــ ـْ ُِمــ ٦مَ َٛمــ٤مـمِ ومَ  َج ون زَ أُ  نْ أَ  يِن رَ َُمــأَ  اهللَ نَّ إِ وؾمــٚمؿ ىمــ٤مل:))وصــحٌف 

ــدى اًمٓمــؼماين ــ٤م إطم ــلم شمزوضمٝم ــف طم ــرم اهلل وضمٝم ــكم يم ــٞمدٟم٤م قم ُـّ ؾم ــ ــ٤من ؾم ، ويم

وقمنميـ ؾمٜم٦م وَخ٦ًم أؿمٝمر، وهل اسمٜم٦م َخ٦ًم قمنمـ ؾمـٜم٦م، ويمـ٤من ذًمـؽ قم٘مـ٥م 

هـؿ: رضمققمٝمؿ ُمـ سمدر، ووًمدت ًمف ؾمت٦م، صمالصم٦م سمٜمقن وصمالث إٟم٤مث، ومـ٤مًمٌٜمقن 

 احلًـ واحلًلم وحمًـ اًمذي ُم٤مت صٖمػمًا.
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وأُم٤م اًمٌٜم٤مت ومٝمـ: زيٜم٥م، وأم يمٚمثقم، زوضمـ٦م ؾمـٞمدٟم٤م قمٛمـر سمــ اخلٓمـ٤مب 

 ريض اهلل قمٜمف، ورىمٞم٦م وىمد ُم٤مشم٧م ىمٌؾ اًمٌٚمقغ.

وؾمـٚمؿ،  وآًمف وصحٌف هل أصٖمر أوٓده صغم اهلل قمٚمٞمف اًمزهراء ووم٤مـمٛم٦م

قٟمف قمـغم ذم ُمٙم٦م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمرومـع إذى اًمـذي يْمـٕم قمـ أسمٞمٝم٤م وىمد داومٕم٧م

وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، وىمد ُمرو٧م ذم اًمِمٕم٥م وحتّٛمٚمـ٧م  رأؾمف صغم اهلل قمٚمٞمف

ُمع أسمٞمٝمـ٤م قمٚمٞمٝمـ٤م روـقان اهلل، وٟم٤مًمـ٧م اعمٜمزًمـ٦م اًمٕم٤مًمٞمـ٦م، وم٘مـد أظمـرج اًمٌخـ٤مري 

 َأنْ  شَمْرَوـلْمَ  َأَُم٤موآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ىم٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م:)) وُمًٚمؿ أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف

  ؾَمٞمنَدةَ  شَمُٙمقيِن 
ِ
٤مء ًَ

  َأوْ  اجْلَٜم٦َّمِ  َأْهؾِ  ٟمِ
ِ
ـ٤مء ًَ

، وىمـ٤مل ((ًمِـَذًمَِؽ  وَمَْمـِحْٙم٧ُم  ،اعْمُـ١ْمُِمٜملِمَ  ٟمِ

  ؾَمٞمنَدةُ  وَم٤مـمَِٛم٦مُ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:))
ِ
٤مء ًَ

 .أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ((اجْلَٜم٦َّمِ  َأْهؾِ  ٟمِ

وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ُمٙمث٧م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سمٕمد ووم٤مة أسمٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف

ْمـ٤من ؾمـٜم٦م أطمـدى ؾمت٦م أؿمٝمر صمؿ شمقومٞم٧م يقم اًمثالصمـ٤مء ًمـثالث ظمٚمـقن ُمــ رُم

قمنمة ُمـ اهلجرة وهل سمٜم٧م صمامن وقمنميـ ؾمٜم٦م، ودومٜم٧م سم٤مًمٌ٘مٞمع ًمٞماًل، وصغم 

قمٚمٞمٝم٤م ؾمٞمدٟم٤م قمكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م يمـرم اهلل وضمٝمـف، وىمٞمـؾ: اًمٕمٌـ٤مس، وٟمـزل ذم 

ىمؼمه٤م هق، أي: ؾمـٞمدٟم٤م اًمٕمٌـ٤مس، وؾمـٞمدٟم٤م قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م، واًمٗمْمـؾ سمــ 

 اًمٕم٤ٌمس قمٚمٞمٝمؿ روقان اهلل.

٤ٌَمء ٓ جيقز همػمه، وهل: ىمٓمٕم٦م اًمْ ((، وِمـِّي َبْضَعةٌ )) ٌَْْمَٕم٦م وَمٌَِٗمْتِح اًْم

 .ضمزء ُمٜمل يمام أن اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمٚمحؿاًمٚمحؿ، أي: 
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((، أي: يٖمْمٌٜمل ُم٤م يٖمْمٌٝم٤م يمام ذم ًمٗمظ اًمٌخ٤مري افَ ُض بِ ؼْ ا يَ مَ  يْ ـِ ُض بِ ؼْ يَ ))

 اعمت٘مدم.

((، أي: ينين ويٗمرطمٜمل ُم٤م ينه٤م ويٗمرطمٝم٤م، افَ طُ ِس بْ ا يُ مَ  يْ ـِ طُ ِس بْ يُ وَ ))

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ يٗمرح ًمٗمرح وم٤مـمٛم٦م وُيزن حلزَن٤م،  ومٝمق صغم

 وُي٥م ُم٤م حتٌف وم٤مـمٛم٦م، ويٙمره ُم٤م شمريمف قمٚمٞمٝم٤م روقان اهلل.

ـْ  مَ وْ يَ  عُ طِ ؼَ ـْ تَ  اَب َس كْ اْلَ  نَّ إِ وَ )) ((، واًمٜم٥ًم هق: اًم٘مراسم٦م اًمقارصملم، ةِ امَ قَّ ؼِ ا

 ومٙمؾ ُمـ يرصمف سمٕمد ُمقشمف داظمؾ ذم ٟمًٌف.

 ٤م يٙمقن سم٤مًمقٓدة.((، وهق ُميْ بِ َس كَ  ْرَ ؼَ ))

 اًمذي احلٌؾ وهق اًم٥ًٌم ُمـ أصٚمف هق ُم٤م يٙمقن سم٤مًمزواج((، ويْ بِ بَ َس وَ ))

 رء. ٕي يقصؾ ُم٤م ًمٙمؾ اؾمتٕمػم صمؿ اعم٤مء، إمم سمف يتقصؾ

 ًمقٓدة راضمع اًمٜم٥ًم أن اًمٜم٥ًم وسملم سمٞمٜمف واًمٗمرق((: يْ رِ فْ ِص وَ ))

 .اًمتزوي٩م ُيدصمٝم٤م اًم٘مراسم٦م شمِمٌف ظمٚمٓم٦م ُمـ واًمّمٝمر ،أسم٤مء جلٝم٦م ىمري٦ٌم

 :فائدة 

 ومٞمٙمقٟمقن ،ُمٜمٝم٤م سمْمٕم٦م أوٓده٤م أن وُمٕمٚمقم: اًمًٛمٝمقدي اًمنميػ ىم٤مل

 ُمٜمف سمْمٕم٦م أن اًمٜمقم ذم اًمٗمْمؾ أم رأت عم٤م ؿَّ صمَ  وُمـ ،ُمٜمف سمْمٕم٦م سمقاؾمٓمتٝم٤م

 وؾمٚمؿ وآًمف وصحٌف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أوهل٤م ..طمجره٤م ذم ووٕم٧م

                                                 

 (.6/9ومٞمض اًم٘مدير )اٟمٔمر:   (1)
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 ذم ومقوع احلًـ ومقًمدت ،طمجره٤م ذم ومٞمقوع همالُم٤مً  وم٤مـمٛم٦م شمٚمد سم٠من

 وإن اًمٌْمٕم٦م شمٚمؽ ُمـ سمْمٕم٦م ذريتٝم٤م ُمـ أن يِم٤مهد ُمـ ومٙمؾ طمجره٤م،

 هلؿ اإلضمالل داقمل ىمٚمٌف ُمـ اٟمٌٕم٨م ذًمؽ شم٠مُمؾ وُمـ ،اًمقؾم٤مئط شمٕمددت

 . اهـ قمٚمٞمف يم٤مٟمقا طم٤مل أي قمغم سمٖمْمٝمؿ ودمٜم٥م

 احلديح: فوائد 

سمٞم٤من ومْمؾ ؾمٞمدشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وُمٜمزًمتٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل  .1

 حٌف وؾمٚمؿ، وأٟمف ٓ يْم٤مهٞمٝم٤م ُمٜمزًم٦م ىمط.صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وص

حتريؿ أذى ُمـ يت٠مّذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف صحٌف وؾمٚمؿ سمت٠مذيف:  .2

ٕن أذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف و ؾمٚمؿ طمرام اشمٗم٤مىم٤ًم ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه، 

وىمد ضمزم سم٠مٟمف ي١مذيف ُم٤م ي١مذي وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، ومٙمؾ ُمـ وىمع ُمٜمف ذم 

سمف.. ومٝمق ي١مذي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف و طمؼ وم٤مـمٛم٦م رء ومت٠مذت 

ؾمٚمؿ سمِمٝم٤مدة هذا اخلؼم اًمّمحٞمح، وٓ رء أقمٔمؿ ذم إدظم٤مل إذى قمٚمٞمٝم٤م 

ُمـ ىمتؾ وًمدهي٤م، وهلذا قمرف سم٤مٓؾمت٘مراء ُمٕم٤مضمٚم٦م ُمـ شمٕم٤مـمك ذًمؽ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م 

 ذم اًمدٟمٞم٤م، وًمٕمذاب أظمرة أؿمد.

ُمتّماًل  يمؾ اًمٕمالئؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٜم٘مٓمع وشمزول، إٓ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م .3

 سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.

                                                 

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)
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 احلديح التاضع والجالثوُ

 العىاوة ضٍية

 َوَبْعَ  َبْقـَـَا َما َؽْرُ  ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ؿِعَ  ـَْعَمئِمُ  اْدُْػِ ـَْؼََلكِسِ  َطَذ  ا  (( رواه أسمق داود.ا

 :غسح احلديح 

 َوَبْعَ  َبْقـَـَا َما َؽْرُ  وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف

ؿِعَ   ((، أي: اًمٗم٤مرق ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم وسملم اعمنميملم.اْدُْػِ

ـَْعَمئِمُ )) ((: ْجع قمامُم٦م، وهل ُم٤م يٚمػ ويدّور قمغم اًمرأس، وؾمٛمٞم٧م ا

 قمامُم٦م ًمٙمقٟمف شمٕمؿ ُمٕمٔمؿ اًمرأس.

ـَْؼََلكِسِ  َطَذ )) وهل ُم٤م شمقوع قمغم  ،، واًم٘مالٟمس: ْجع ىمٚمٜمًقة((ا

 اًمرأس ٟمٗمًف، وشمٕمرف اًمٞمقم سم٤مؾمؿ اًمٓم٤مىمٞم٦م أو اًمٙمقومٞم٦م.

وم٤معمنميمقن يٙمتٗمقن سمٚمٌس اًمٕمامُم٦م دون ىمٚمٜمًقة، ومٚمٌس اًمٕمامُم٦م دون 

َٕن٤م شمٜمحؾ ٓؾمٞمام قمٜمد اًمقوقء ىمٚمٜمًقة ظمالف إومم، وهق همػم ٓئؼ: 

 .وسم٤مًم٘مٚمٜمًقة شمِمد اًمرأس وحتًـ هٞمئ٦م اًمٕمامُم٦م

 ٕمامُم٦م.. وم٘مد اظمتٚمػ ذم طمٙمٛمف اًمٕمٚمامء:وأُم٤م ًمٌس اًم٘مٚمٜمًقة دون اًم

 اجْلََزِريُّ ىم٤مل اًمٕمزيزي: هل زي اعمنميملم وهل ظم٤مص٦م هبؿ، ويمذا ٟم٘مؾ 

 قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء، وسمف سح اًم٘م٤ميض أسمقسمٙمر ذم ذح اًمؽمُمذي.

                                                 

 (.6/21اٟمٔمر:  ومٞمض اًم٘مدير ) (1)

 (.4/399اٟمٔمر:  حتٗم٦م إطمقذي ) (2)
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وىم٤مل آظمرون سم٠من ذًمؽ ًمٞمس ظم٤مص سم٤معمنميملم، وم٘مد يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل 

ىَم٤مَل احْل٤َمومِظ اسِْمـ ن اعمٕمٌقد(: ))قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ يٚمًٌٝم٤م، ىم٤مل ذم )قمق

َقة: اًْمَ٘مٞمنؿ ذِم َزاد اعْمََٕم٤مد ًُ تَٝم٤م اًْمَ٘مَٚمٜمْ ٌَس حَتْ ًٌََٝم٤م َيْٕمٜمِل اًْمِٕماَمَُم٦م َوَيْٚم َويَم٤مَن ، َويَم٤مَن َيْٚم

َقة اِْٟمَتَٝمك ًُ ٌَس اًْمِٕماَمَُم٦م سمَِٖمػْمِ ىَمَٚمٜمْ َقة سمَِٖمػْمِ قِماَمَُم٦م َوَيْٚم ًُ ٌَس اًْمَ٘مَٚمٜمْ ع َوذِم اجْل٤َمُمِ . َيْٚم

َقة سَمْٞمَْم٤مء . ًُ ٌَس ىَمَٚمٜمْ ٤ٌَّمس ىَم٤مَل يَم٤مَن َيْٚم ـْ اسِْمـ قَم ايِنن قَم ِٖمػم سمِِرَواَي٦ِم اًمٓمَّؼَمَ  اًمّمَّ

ـ ًَ ـْ اسِْمـ . ىَم٤مَل اًْمَٕمِزيِزّي إؾِْمٜم٤َمده طَم ٤ميِمر قَم ًَ وَي٤ميِنّ َواسْمـ قَم َوومِٞمِف سمِِرَواَي٦ِم اًمرُّ

ٌَس اًْمَ٘ماَلٟمِس حَت٧ْم اًْمَٕماَمِئؿ َوسمِ  ٤ٌَّمس يَم٤مَن َيْٚم ٌَس اًْمَٕماَمِئؿ سمَِٖمػْمِ قَم َٖمػْمِ اًْمَٕماَمِئؿ َوَيْٚم

ٌَس ، اًْمَ٘ماَلٟمِس سَم٦م َوَيْٚم َـّ اًْمٌِٞمض اعْمَُيَّ ٌَس اًْمَ٘ماَلٟمِس اًْمَٞماَمٟمِٞم٦َّم َوُه َويَم٤مَن َيْٚم

َذان ذِم احْلَْرب ْٔ ة سَملْم ، اًْمَ٘ماَلٟمِس َذَوات ا َقة وَمَجَٕمَٚمَٝم٤م ؾُمؽْمَ ًُ اَم َٟمَزَع ىَمَٚمٜمْ َويَم٤مَن ُرسمَّ

 اهـ. ِف َوُهَق ُيَّمكمن احْلَِدي٨م((َيَديْ 

 احلديح: فوائد 

يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ احلرص قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  .1

 وصحٌف وؾمٚمؿ ذم يمؾ ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف.

 طمرص اعم١مُمـ قمغم خم٤مًمٗم٦م اعمنميملم، وقمدم اًمتِمٌف هبؿ. .2

سمٞم٤من أن اًمٕمامُم٦م قمغم اًم٘مٚمٜمًقة ؾمٜم٦م اعمرؾمٚملم وقم٤مدة إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ  .3

 الة واًمًالم.اًمّم

                                                 

 (.6/487قمقن اعمٕمٌقد ) (1)
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 احلديح األزبعوُ

 الظَ باهلل

 َتَعاَغ: َأَكااللُ  َؾاَل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 احل٤ميمؿ.و أمحد، (( طمدي٨م صحٞمح رواهَشاءَ  َما ِب  َؽْؾَقُظنَّ  ،ِب  َطْبِدي َضنِّ  ِطـَْد 

 :غسح احلديح 

 َضنِّ  ِطـَْد  َتَعاَغ: َأَكااللُ  َؾاَل ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ـِ سم٥ًٌم ي٘متيض ((، َشاءَ  َما ِب  َؽْؾَقُظنَّ ، ِب  َطْبِدي َزْي : شمٖمٚمٞم٥م أطمد اعْمَُجقَّ ُـّ َواًمٔمَّ

ًة َوََتَٜمنٞم٤ًم.  اًمتٖمٚمٞم٥م، ومٚمق ظمال قمـ اًم٥ًٌم اعْمَُٖمٚمن٥ِم.. مل يٙمـ فمٜم٤ًم سمؾ هِمرَّ

 يف معـى احلديث احتملت، وهي:و

ٌُقل ، َُمْٕمٜم٤َمُه سم٤ِمًْمُٖمْٗمَراِن ًَمُف إَِذا اؾِْمَتْٖمَٗمرَ   قمٞم٤مض:: ُم٤م ىم٤مل اًم٘م٤ميضاْلول َواًْمَ٘م

ضَم٤مسَم٦م إَِذا َدقَم٤م، إَِذا شَم٤مَب   .َواًْمِٙمَٗم٤مَي٦م إَِذا ـَمَٚم٥َم اًْمِٙمَٗم٤مَي٦م، َواإْلِ

ضَم٤مء َوشَم٠ْمُِمٞمؾ اًْمَٕمْٗمق :اعْمَُراد سمِفِ : َأنَّ اـثان ، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي أن هذا اًمرَّ

 هق أصح ُمـ إول.

: أن يٙمقن حتذيرًا مم٤م جيري ذم ٟمٗمس اًمٕمٌد ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: اـثاـث

، {١٢٥البقرة: } چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ چ

 .اًْمَ٘م٤مسمِِزُّ وسمف ىم٤مل 
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 اًمراسمع: 
ِ
قَم٤مء ضَم٤مسَم٦ِم قِمٜمَْد اًمدُّ ُـّ اإْلِ ٤ٌَّمِس اًْمُ٘مْرـُمٌِلُّ ىِمٞمَؾ َُمْٕمٜم٤َمُه فَم ىَم٤مَل َأسُمق اًْمَٕم

ٌُقلِ  ُـّ اًْمَ٘م قَْماَمِل  َوفَم ْٕ ٌُقِل ا ُـّ ىَم ؾْمتِْٖمَٗم٤مِر َوفَم ِٓ ُـّ اعْمَْٖمِٗمَرِة قِمٜمَْد ا قِمٜمَْد اًمتَّْقسَم٦ِم َوفَم

ًٙم٤م سمَِّم٤مِدِق َوقْمِدِه َوضَمِزيِؾ وَمْْمِٚمفِ  ًُّ َ وـمَِٝم٤م ََت  .قِمٜمَْد ومِْٕمِٚمَٝم٤م قَمغَم ُذُ

ىم٤مدر قمغم أن اقمٛمؾ سمف ُم٤م فمـ أين قم٤مُمؾ وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ))أي: 

 (( اهـ.سمف

 :فائدة 

)وم٤مئدة(: اًمٔمـ ذم اًمنمع يٜم٘مًؿ إمم واضم٥م ىم٤مل ذم )دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم(: ))

يمحًـ اًمٔمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، وإمم طمرام يمًقء اًمٔمـ سمف شمٕم٤ممم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وسمٙمؾ ُمـ فم٤مهره  ،{١٦فصلج: } چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ

اًمٕمداًم٦م، وُمٜمدوب وهق طمًـ اًمٔمـ سمٛمـ فم٤مهره اًمٕمداًم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم، 

 (( اهـ.ًمًقء سمٛمـ وىمػ ُمقاىمػ اًمتٝمؿوضم٤مئز يمٔمـ ا

 احلديح: فوائد 

 يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن ُيًـ اًمٔمـ سم٤مهلل ذم يمؾ أطمقاًمف. .1

شمٖمٚمٞم٥م ضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مء قمغم اخلقف قمٜمد اعمقت،  وُمًقاهتام ذم  .2

يٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد أن ي٤ًموي ذم طمٞم٤مشمف سملم اخلقف واًمرضم٤مء،  طمٞم٤مشمف، ىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م:

                                                 

 (.7/2283اٟمٔمر:  ـمرح اًمتثري٥م ) (1)

 (. 13/432ومتح اًم٤ٌمري ) (2)

 (.2/321دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ) (3)
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إذا زاد.. أوصؾ ص٤مطمٌف إمم  ومال يزيد أطمدمه٤م قمغم أظمر: ٕن اخلقف

اًم٘مٜمقط ُمـ رمح٦م اهلل، واًمرضم٤مء إذا زاد.. أوصؾ ص٤مطمٌف إمم إُمـ ُمـ ُمٙمر 

ومٞمٜمٌٖمل زي٤مدة اًمرضم٤مء قمغم اخلقف، طمتك يٛمقت  ..اعمٞم٧م اطمتْم٤مراهلل، أُم٤م قمٜمد 

ـْ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف، قَم اًمٕمٌد وهق حمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل، وم٘مد ورد قَم

َوؾَمٚمََّؿ: ))َأنَّ اهللَ قَمزَّ َوضَمؾَّ ىَم٤مَل: َأَٟم٤م َوآًمِِف َوَصْحٌِِف  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َرؾُمقِل اهللِ 

ًا وَمَٚمُف(( أظمرضمف اإلُم٤مم  َـّ َذّ َـّ يِب ظَمػْمًا وَمَٚمُف َوإِْن فَم ٌِْدي يِب إِْن فَم ـن قَم قِمٜمَْد فَم

َـّ َأطَمُديُمؿْ ، وىم٤مل صغم اهلل وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: أمحد َٓ َيُٛمقشَم َّٓ َوُهَق  )) إِ

(( أظمرضمف ُمًٚمؿ َـّ ـُ  سم٤مهللِ اًمٔمَّ
ًِ

هذا ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي قمٜمد ذيمر . ُُيْ

ضَم٤مء قِمٜمْد احلدي٨م ـْ اًْمُ٘مٜمُقط، َوطَم٨ّم قَمغَم اًمرَّ ِذير ُِم : ))ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚماَمء: َهَذا حَتْ

ٌَْح٤مٟمف َوشَمَٕم٤ممَم: )أَ  ظَمر ىَمْقًمف ؾُم ْٔ ٌََؼ ذِم احْلَِدي٨م ا ـّ اخْل٤َمَِت٦َم، َوىَمْد ؾَم َٟم٤م قِمٜمْد فَم

ُف َيْرمَحُف  ـّ َأٟمَّ ـّ  سم٤مهللِ شَمَٕم٤ممَم ( َأْن َئُم ـ اًمٔمَّ ًْ ٌِْدي يِب (، ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚماَمء: َُمْٕمٜمَك )طُم قَم

٦م َيُٙمقن ظَم٤مِئٗم٤ًم َراضِمًٞم٤م، َوَيُٙمقَٟم٤مِن ؾَمَقاء،  حَّ َوَيْٕمُٗمق قَمٜمُْف، ىَم٤مًُمقا: َوذِم طَم٤مًَم٦م اًمّمن

ضَم٤مء َأْو َوىِمٞمَؾ: َيُٙمقن اخْلَْقف َأْرضَمح، وَم٢مِ  َذا َدَٟم٧ْم َأَُم٤مَرات اعْمَْقت هَمَٚم٥َم اًمرَّ

ْرص  ٤ٌَمِئح، َواحْلِ ـْ اعْمََٕم٤ميِص َواًْمَ٘م ْٟمِٙمَٗم٤مف قَم ِٓ َنَّ َُمْ٘مُّمقد اخْلَْقف: ا ِٕ حَمْْمف: 

َر َذًمَِؽ َأْو ُُمْٕمَٔمٛمف ذِم َهَذا  قَْماَمل، َوىَمْد شَمَٕمذَّ ْٕ ـْ اًمٓم٤َّمقَم٤مت َوا يْمَث٤مر ُِم قَمغَم اإْلِ

ْذقَم٤من ًَمُف، احْل٤َمل، وَم٤مؾْمتُ  ـ ًماِِلوْمتَِ٘م٤مِر إمَِم اهللِ شَمَٕم٤ممَم، َواإْلِ ـّ اعْمَُتَْمٛمن ٤من اًمٔمَّ ًَ ِح٥مَّ إطِْم

ٌْد قَمغَم َُم٤م َُم٤مَت قَمَٚمْٞمِف(، َوهِلََذا  ٌَْٕم٨م يُمّؾ قَم دُه احْلَِدي٨م اعْمَْذيُمقر سَمْٕمده )ُي َوُي١َمين
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ل.  ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚماَمء: ُمَ  َوَّ ْٕ ِٚمؿ ًمِْٚمَحِدي٨ِم ا ًْ ٌَُف ُُم تِل قَم٘مَّ ٌَْٕم٨م قَمغَم احْل٤َمًَم٦م اًمَّ ْٕمٜم٤َمُه: ُي

ظَمر سَمْٕمده )صُمؿَّ سُمِٕمُثقا قَمغَم ٟمِٞم٤َّمهتْؿ ( ( اهـ.  ْٔ  َُم٤مَت قَمَٚمْٞمَٝم٤م، َوُِمْثٚمف احْلَِدي٨م ا

 قمٔمٛم٦م رمح٦م احلؼ شمٕم٤ممم ذم قماله سمخٚم٘مف. .3

 

 

 

 

 

              

                                                 

 (.17/137ًمٚمٜمقوي ) ذح ُمًٚمؿ (1)



  

   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

211 

 احلديح احلادي واألزبعوُ

 فطن ضوزة اإلخالص

 َأَحٌد اللُ  ُهوَ  ُؾْل اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم 

ـُْؼْرآنِ  ُثُؾَث  َتْعِدُل   .وُمًٚمؿ (( رواه اًمٌخ٤مريا

 :غسح احلديح 

((، أي: َأَحٌد اللُ  ُهوَ  ُؾْل ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 ؾمقرة اإلظمالص، وم٤ميمتٗمك سمذيمر أول آي٦م ُمٜمٝم٤م قمـ ذيمر اؾمٛمٝم٤م.

ـْ  ُثُؾَث  َتْعِدُل )) ((، وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ومٝمؿ هذا احلدي٨م قمغم ُؼْرآنِ ا

 أىمقال، وهل:

: هل صمٚم٨م سم٤مقمت٤ٌمر أصح٤مب هذا اًم٘مقل وم٘م٤مًمقا: محٚمف قمغم فم٤مهره، اْلول

وىمد اؿمتٛمٚم٧م هل قمغم اًم٘مًؿ  ،وشمقطمٞمد ،وأظم٤ٌمر ،ٕٟمف أطمٙم٤مم :ُمٕم٤مين اًم٘مرآن

ُمًٚمؿ  ، واؾمت٠مٟمًقا ًم٘مقهلؿ هذا سمام أظمرضمفومٙم٤مٟم٧م صمٚمث٤م هبذا آقمت٤ٌمر ،اًمث٤مًم٨م

 إِنَّ وأمحد وهمػممه٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: ))

أَ اهللَ    صَماَلصَم٦مَ  اًْمُ٘مْرآنَ  ضَمزَّ
ٍ
ـْ  ضُمْزًءا َأطَمدٌ اهلُل  ُهقَ  ىُمْؾ  وَمَجَٕمَؾ  ،َأضْمَزاء   ُِم

ِ
 َأضْمَزاء

 ((.اًْمُ٘مْرآنِ 

                                                 

 (.9/71اٟمٔمر:  ومتح اًم٤ٌمري ) (1)
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يم٤من  ..سمام شمْمٛمٜمتف ُمـ اإلظمالص واًمتقطمٞمد َؾ ٛمِ ـ قمَ ُمَ  :أن اعمراداـثان: 

 يمٛمـ ىمرأ صمٚم٨م اًم٘مرآن.

: ىم٤مًمقا: أن ُمٕمٜمك احلدي٨م: أن صمقاب ىمراءهت٤م سم٘مدر صمقاب ىمراءة اـثاـث

صمٚم٨م اًم٘مرآن سمٖمػم شمْمٕمٞمػ، أي: ٓ حتّمؾ ًمف اعمْم٤مقمٗم٦م اًمتل حتّمؾ عمـ ىمراء 

صمٚم٨م اًم٘مرآن إٟمام يٕمٓمك أضمر اًمثٚم٨م دون ُمْم٤مقمٗم٦م، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: 

َوذِم ، َأطَمٌد شَمْٕمِدل صُمُٚم٨م اًْمُ٘مْرآن (اهلُل  ) ىُمْؾ ُهقَ : ؿَ ىَمْقًمف َصغمَّ اهللَّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ))

ظُْمَرى ْٕ َواَي٦م ا َأ اًْمُ٘مْرآن صَماَلصَم٦م َأضْمَزاء وَمَجَٕمَؾ ىُمْؾ ُهَق اهللَّ َأطَمد : اًمرن ) إِنَّ اهللَّ ضَمزَّ

ـْ َأضْمَزاء اًْمُ٘مْرآن ( ىَم٤مَل اًْمَ٘م٤ميِض  ٤مُه َأنَّ اًْمُ٘مْرآن َُمْٕمٜمَ : ىِمٞمَؾ : ىَم٤مَل اعْم٤َمِزِريُّ : ضُمْزًءا ُِم

 {ىُمْؾ ُهَق اهللَّ َأطَمد  }َو ، قَمغَم صَماَلصَم٦م َأْٟمَح٤مء ىَمَّمص َوَأطْمَٙم٤مم َوِصَٗم٤مت هللَِِّ شَمَٕم٤ممَم 

َٗم٤مِت  ٜم٦َم ًمِٚمّمن ـْ صَماَلصَم٦م َأضْمَزاء، وَمِٝمَل صُمُٚم٨م. ُُمَتَْمٛمن َُمْٕمٜم٤َمُه َأنَّ : َوىِمٞمَؾ ، َوضُمْزء ُِم

 سمَِٖمػْمِ شَمْْمِٕمٞمػ(( اهـ. اب ىِمَراَءة صُمُٚم٨م اًْمُ٘مْرآنصَمَقاب ىِمَراَءهَت٤م ُيَْم٤مقَمػ سمَِ٘مْدِر صَمقَ 

ٟمٗمل اًمتْمٕمٞمػ، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح  ومل يرشميض سمٕمْمٝمؿ

وُمٜمٝمؿ ُمـ محؾ اعمثٚمٞم٦م قمغم حتّمٞمؾ اًمثقاب، وم٘م٤مل ُمٕمٜمك يمقَن٤م اًم٤ٌمري(: ))

صمٚم٨م اًم٘مرآن أن صمقاب ىمراءهت٤م ُيّمؾ ًمٚم٘م٤مرئ ُمثؾ صمقاب ُمـ ىمرأ صمٚم٨م اًم٘مرآن، 

سمٖمػم شمْمٕمٞمػ، وهل دقمقى سمٖمػم دًمٞمؾ، وي١ميد اإلـمالق ُم٤م وىمٞمؾ: ُمثٚمف 

أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب اًمدرداء، ومذيمر ٟمحق طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد إظمػم، 
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 (.6/66ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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وىم٤مل ومٞمف: ))ىمؾ هق اهلل أطمد شمٕمدل صمٚم٨م اًم٘مرآن((، وعمًٚمؿ أيْم٤ًم ُمـ طمدي٨م 

أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: 

ٚمٞمٙمؿ صمٚم٨م اًم٘مرآن((، ومخرج وم٘مرأ: ))ىمؾ هق اهلل ))اطمِمدوا وم٠ًمىمرأ قم

أطمد((، صمؿ ىم٤مل: ))أٓ إَن٤م شمٕمدل صمٚم٨م اًم٘مرآن(( وٕيب قمٌٞمد ُمـ طمدي٨م أيب 

 (( اهـ.سمـ يمٕم٥م: ُمـ ىمرأ ىمؾ هق اهلل أطمد.. ومٙم٠مٟمام ىمرأ صمٚم٨م اًم٘مرآن

ُيتٛمؾ أن يريد سمذًمؽ عمـ ٓ ُيًـ همػمه٤م، وُمٜمٕمف ُمـ شمٕمٚمٛمٝم٤م : اـرابع

 .قُمْذرٌ 

ؾ أن إضمر قمٚمٞمٝم٤م ًمذًمؽ اًم٘م٤مرئ، أو ًم٘م٤مرئ قمغم صٗم٦م َُم٤م : ُيتٛماخلامس

، وإطمْم٤مر اًمٗمٝمؿ، ودمديد اإليامن ُمثؾ أضمر ُمـ َواًمتََّدسمُّرِ ُمـ اخلِمقع واًمتٗمٙمر 

ٗم٦م.  ىمرأ صمٚم٨م اًم٘مرآن قمغم همػم هذه اًمّمن

 :وطألة 

ُمٕمٜمك احلدي٨م قمغم فم٤مهره.. ومٝمؾ ذًمؽ ًمثٚم٨م ُمـ اًم٘مرآن ُمٕملم،  َؾ ًمق مُحِ 

 ف؟أو ٕي صمٚم٨م وُمِرَض ُمٜم

ومٞمف ٟمٔمر، ويٚمزم قمغم اًمث٤مين: أن ُمـ ىمرأه٤م صمالصم٤ًم.. يم٤من يمٛمـ ىمرأ ظمتٛم٦م  

 ، ىم٤مًمف احل٤مومظ اسمـ طمجر.يم٤مُمٚم٦م

                                                 

 (.9/71ومتح اًم٤ٌمري ) (1)

 (.1/478اٟمٔمر:  اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م ) (2)
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 :فائدة 

اؿمتٛمٚم٧م هذه اًمًقرة قمغم اؾمٛملم ُمـ أؾمامء اهلل ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل: ))

 :ومه٤م ،شمٕم٤ممم يتْمٛمٜم٤من ْجٞمع أصٜم٤مف اًمٙمامل مل يقضمدا ذم همػمه٤م ُمـ اًمًقر

ام يدٓن قمغم أطمدي٦م اًمذات اعم٘مدؾم٦م اعمقصقوم٦م سمجٛمٞمع َٕن :إطمد اًمّمٛمد

أن إطمد يِمٕمر سمقضمقده اخل٤مص اًمذي ٓ  :وسمٞم٤من ذًمؽ ،أوص٤مف اًمٙمامل

ٕٟمف اًمذي اٟمتٝمك  :واًمّمٛمد يِمٕمر سمجٛمٞمع أوص٤مف اًمٙمامل ،يِم٤مريمف ومٞمف همػمه

وٓ يتؿ ذًمؽ قمغم وضمف اًمتح٘مٞمؼ  ،ومٙم٤من ُمرضمع اًمٓمٚم٥م ُمٜمف وإًمٞمف ،إًمٞمف ؾم١مدده

ومٚمام اؿمتٛمٚم٧م  ،وذًمؽ ٓ يّمٚمح إٓ هلل شمٕم٤ممم ،ظمّم٤مل اًمٙمامل إٓ عمـ طم٤مز ْجٞمع

وم٦م يم٤مٟم٧م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم َت٤مم اعمٕمر ..هذه اًمًقرة قمغم ُمٕمروم٦م اًمذات اعم٘مدؾم٦م

 سمّمٗم٤مت اًمذات وصٗم٤مت اًمٗمٕمؾ صمٜم٤مًء(( اهـ.

 شَمْٕمِدُل  أطمد اهلُل ُهق ىُمْؾ " اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًُمف وأُم٤موىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم: ))

 َذيَمَرهُ  هذا: شم٘مقل ومت٤مرةً  ذًمؽ: وضمفَ  شمٗمٝمؿَ  أن أراكَ  ومام .."اًم٘مرآن صُمُٚم٨َم 

ةِ  ُمٜمِّم٥م وطم٤مؿم٤م اًمت٘مدير، سمف اعمٕمٜمك وًمٞمس اًمتالوة ذم ًمٚمؽمهمٞم٥م ٌُقَّ  قمـ اًمٜمُ

 شمزيد اًم٘مرآن آي٤مِت  وأن واًمت٠مويؾ، اًمٗمٝمؿ قمـ سمٕمٞمدٌ  هذا: شم٘مقل وشم٤مرةً  ذًمؽ:

 ٕمروَمتَِؽ ُم ًمِ٘مٚم٦َّمِ  وهذا صُمُٚمُثَٝم٤م؟ يٙمقن يمٞمػ اًم٘مدرُ  ومٝمذا آي٦م، آٓف ؾمت٦م قمغم

 سمٓمقل وشَمْٕمُٔمؿ شَمْٙمُثرُ  أَن٤م ومتٔمـ أًمٗم٤مفمف، فم٤مهر إمم وَٟمَٔمِرك اًم٘مرآن، سمح٘م٤مئؼ
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ـن  وذًمؽ سمِ٘مٍَمه٤م، وشَم٘مٍُمُ  إًمٗم٤مظ  اجلَْقَهرِ  قمغم اًمٙمثػمة اًمدراهؿ ُي١مصمِرُ  ُمـ يَمَٔم

 اًم٘مرآن صُمُٚم٨َم  شَمْٕمِدُل  اإلظمالص أنَّ ؾمقرة يَمْثَرهِت٤م، وم٤مقمٚمؿ إمم ٟمٔمراً  اًمقاطمد،

ت ذم ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمثالصم٦م إىم٤ًمم ممإ وارضمع ىمٓمٕم٤ًم، : هل إذْ  اًم٘مرآن، ُمٝمامَّ

 اعمٕم٤مرف ومٝمذه اعمًت٘مٞمؿ، اًمٍماط وُمٕمروم٦مُ  أظمرة، وُمٕمروم٦مُ  شمٕم٤ممم، اهلل ُمٕمروم٦م

 ُمـ واطمد قمغم شمِمتٛمؾ اإلظمالص وؾمقرة شَمقاسمع: واًم٤ٌمىمل اعمٝمٛم٦م هل اًمثالصم٦م

فُ  وشمقطمٞمُده اهلل ُمٕمروم٦م وهق اًمثالث، ًُ  واًمٜمَّقع، جلٜمسا ذم ُُمَِم٤مِركٍ  قمـ وشم٘مدي

َٛمد َوَوصُٗمفُ  واًمُٙمْٗم١م، واًمٗمرع إصؾ سمِٜمَٗمل اعمرادُ  وهق َٛمدُ  سم٠مٟمف ُيِمِٕمر سم٤مًمّمَّ  اًمّمَّ

 أظمرةِ  طمدي٨ُم  ومٞمٝم٤م ًمٞمس ٟمٕمؿ ؾمقاه، ًمٚمحقائ٩ِم  اًمقضمقدِ  ذم َُم٘مِّمدَ  ٓ اًمذي

اطِ  ِت  أصقَل  أن ذيمرٟم٤م وىمد اعمًَُت٘مٞمؿ، واًمٍمن  شمٕم٤ممم اهلل ُمٕمروم٦مٌ  اًم٘مرآن ُمٝمامَّ

 أي اًم٘مرآن، صُمُٚم٨َم  شَمٕمِدُل  ومٚمذًمؽ اعمًت٘مٞمؿ، اًمٍماط وُمٕمروم٦مُ  رةأظم وُمٕمروم٦مُ 

 هق أي: ،"قَمَروَم٦م احل٩َمُّ " اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًم٘مرآن ُمـ إصقلِ  صُمٚم٨م

 شَمقاسمع(( اهـ. واًم٤ٌمىمل إصؾ

 احلديح: فوائد 

 سمٞم٤من ومْمؾ ؾمقرة اإلظمالص. .1

 احل٨م قمغم اإليمث٤مر ُمـ ىمراءة ؾمقرة اإلظمالص. .2

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم قم٤ٌمده. سمٞم٤من ؾمٕم٦م ومْمؾ اهلل .3

                                                 

 (.1/51ضمقاهر اًم٘مرآن ) (1)
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 احلديح الجاٌي واالزبعوُ

 الٍّي عَ التحدخ بلن وا يطىع

 َؿِذًبا بِادَْْرءِ  َؿَػىىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

َث  َأنْ   ُمًٚمؿ.(( رواه َسِؿعَ  َما بُِؽلِّ  ُُيَدِّ

 :غسح احلديح 

((، أي: يٙمٗمٞمف بِاْدَْرءِ  َؿَػىىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 ًمٚمقىمقع ذم اعمحذور.

((، واًمٙمذب هق: اإلظم٤ٌمر سمٖمػم اًمقاىمع، وٓ يِمؽمط اًمتٕمٛمد ذم َؿِذًبا))

 ذًمؽ طمتك يًٛمك يمذسم٤ًم، إٟمام اًمتٕمٛمد ذط حلّمقل ًمإلصمؿ.

َث  َأنْ )) ((، أي: ُم٤م مل يتث٧ٌم ُمـ صدق ُم٤م ؾمٛمع، وم٢من َسِؿعَ  َما بُِؽلِّ  ُُيَدِّ

اًمّمدق واًمٙمذب، وم٢مذا طمدث سمٙمؾ ُم٤م ؾمٛمع.. وم٘مد اإلٟم٤ًمن ذم اًمٕم٤مدة يًٛمع 

 ،ومٕمٚمٞمف أن يٌح٨م وٓ يتحدث إٓ سمام فمـ صدىمف يمذب: إلظم٤ٌمره سمام مل يٙمـ،

سمرئ ُمـ  ..وسملم طم٤مًمف ،وىمد أؾمٜمده ًم٘م٤مئٚمف ،وإن ؿمؽ ،طمرم ..وم٢من فمـ يمذسمف

 ،وحمؾ ذًمؽ ُم٤م إذا مل يؽمشم٥م قمٚمٞمف حلقق َضر ،اُمتٜمع أيْم٤مً  ..وإٓ ،قمٝمدشمف

 ..ًمدومع ذًمؽ سمؾ إن شمٕملم اًمٙمذب ـمري٘م٤مً  :صدىم٤مً طمرم وإن يم٤من  ..وإٓ

 .وضم٥م

 احلديح: فوائد 

 وضمقب اًمتث٧ٌم ذم آظم٤ٌمر، وقمدم شمّمديؼ يمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ًمف. .1

 أن يتحرى اعم١مُمـ اًمّمدق ذم يمؾ ُم٤م ي٘مقل. .2

  أو اًمير ًمٖمػمه. أن ٓ يٙمثر ُمـ ٟم٘مؾ إظم٤ٌمر طمتك ٓ ي٘مع ذم اًمٙمذب .3
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 احلديح الجالح واالزبعوُ

 فطن التطبيح

 َخِػقَػَتاانِ  َؿؾَِؿَتاانِ ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))ىم٤مل رؾمق

َساِن، َطَذ  ِن، إَِغ  َحبِقَبَتاانِ  اْدِقاَزاِن، يِف  َثِؼقَؾَتاانِ  اـؾِّ َْحَ  َوبَِحْؿاِدِه،اللِ  ُساْبَحانَ  اـارَّ

ـَْعظِقمِ اللِ  ُسْبَحانَ   (( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.ا

 :غسح احلديح 

 يمالُمـ٤من، أي:((، َؿؾَِؿَتاانِ وآًمـف وصـحٌف وؾمـٚمؿ: )) ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف

 .اًمِمٝم٤مدة يمٚمٛم٦م ي٘م٤مل: يمام اًمٙمالم، قمغم شمٓمٚمؼ واًمٙمٚمٛم٦م

وىمقًمف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وصـحٌف وؾمـٚمؿ: ))يمٚمٛمتـ٤من(( ومٞمـف شمرهمٞمـ٥م 

 وختٗمٞمػ.

َسانِ  َطَذ  َخِػقَػَتانِ ))  ؿمـٌف ًمٚمًـٝمقًم٦م، ُمًـتٕم٤مرة اخلٗم٦م اًمٓمٞمٌل: ىم٤مل((: اـؾِّ

 سمٕمـض ُمــ احل٤مُمـؾ قمـغم خيـػ سمـام اًمٚمًـ٤من قمـغم ًمٙمـالما هـذا ضمريـ٤من ؾمٝمقًم٦م

 .سمف اعمِمٌف وأراد اعمِمٌف ومذيمر قمٚمٞمف، يِمؼ وٓ اعمحٛمقٓت

 وىمقًمف: )يمٚمٛمت٤من( ومٞمف شمرهمٞم٥م وختٗمٞمػ.

، واعمٞمزان هق: قم٤ٌمرة قمـ ىمّمـ٦ٌم وقمٛمـقد ويمٗمتـ٤من ((،اْدِقَزانِ  يِف  َثِؼقَؾَتانِ ))

ظمـذ سمٕمٛمـقده، يمؾ ُمـٜمٝمام أوؾمـع ُمــ أـمٌـ٤مق اًمًـاموات وإرض، وضمؼميـؾ آ

                                                 

 (.11/482ؿم٤مد اًم٤ًمري )اٟمٔمر:  إر (1)

 (.33/161اٟمٔمر:  قمٛمدة اًم٘م٤مري ) (2)
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يمٞمٗمٞمتـف  وذمٟم٤مفمٌر إمم ًم٤ًمٟمف، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ أُملم قمٚمٞمف، ىم٤مل ذم )قمٛمدة اًم٘م٤مري(: ))

(( ويمٗمتــلم ًمًــ٤من ذو حمًــقس ضمًــؿ أٟمــف وإصــح أىمــقال  -أي: اعمٞمـزان  –

 اهـ.

وهق ُمٞمزان واطمد قمغم اًمراضمح، وىمٞمؾ: ًمٙمؾ قم٤مُمؾ ُمقازيـ يقزن سمٙمؾ 

، {٢اف: األعر} چڳ  ڳ  ڱچ  ُمٜمٝم٤م صٜمػ ُمـ قمٛمٚمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

، وىم٤مل {٥٩األًبياء: } چڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦچ وىم٤مل أيْم٤ًم: 

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   چ أيْم٤ًم: 

، {٨ – ٢األعراف: } چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ڻ  ڻ

إٟمام هق ًمٚمتٕمٔمٞمؿ قمغم اعمِمٝمقر ُمـ أٟمف ُمٞمزان  چڤ      چواجلٛمع ه٤م ذم ىمقًمف 

 واطمد جلٛمٞمع إُمؿ، وجلٛمٞمع إقمامل.

 أظُمتِٚمػ ذم اعمراد سم٤مًمث٘مؾ واخلٗم٦م قمغم ىمقًملم:وىمد 

ــػ اْلول ــزل، واخلٗمٞم ــؾ يٜم ــدٟمٞم٤م، أي: أن اًمث٘مٞم ــقرشمف ذم اًم ــغم ص ــف قم : أٟم

 يّمٕمد.

: أٟمــف قمــغم قمٙمــس صــقرشمف ذم اًمــدٟمٞم٤م، وم٤مًمث٘مٞمــؾ يّمــٕمد واخلٗمٞمــػ اـثااان

 يٜمزل.

                                                 

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)

 (.411اٟمٔمر: اًمٌٞمجقري ) (2)
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 :ُكيفية الوش 

 وأُم٤م يمٞمٗمٞم٦م اًمقزن.. ومٗمٞمف ىمقٓن:

ذم يمٗمف، وصـحػ إقمـامل  : أن صحػ إقمامل اًمّم٤محل٦م شمقوعاْلول

اًمًٞمئ٦م شمقوـع ذم يمٗمـ٦م أظمـرى، ومـ٠مهيام رضمحـ٧م.. ومٝمـل اًمٖم٤مًمٌـ٦م، سمٜمـ٤مًء قمـغم أن 

 احلًٜم٤مت ممٞمزة سمٙمت٤مب، واًمًٞمئ٤مت سمآظمر.

ـْ  ٌْـدِ ويِمٝمد هلذا طمدي٨م اًمٌٓم٤مىمـ٦م، وَمَٕمـ ـَ اهلل  قَم ـِ  قَمْٛمـِرو سْمـ   اًْمَٕمـ٤مصِ  سْمـ

  قَمـزَّ اهللَ   إِنَّ :))َوؾَمـٚمَّؿَ   َوَصـْحٌِفِ َوآًمِـِف  قَمَٚمْٞمـفِ   اهلُل  َصـغمَّ   اهللِ  َرؾُمـقُل   ىَم٤مَل : ىَم٤مَل 

َتْخِٚمُص   َوضَمؾَّ  ًْ ـْ  َرضُماًل  َي تِـل ُِم  رُ ـوَمَٞمٜمُِْمـ اًْمِ٘مَٞم٤مَُمـ٦مِ  َيـْقمَ  اخْلاََلِئـِؼ  ُرُءوسِ  قَمـغَم  ُأُمَّ

َٕم٦مً  قَمَٚمْٞمفِ  ًْ
ِٕملمَ  شمِ ًْ

ٌٍََمِ  َُمدَّ  ؾِمِجؾي  يُمؾُّ  ؾِمِجالًّ  َوشمِ ـْ  َأشُمٜمِْٙمـرُ  ًَمـفُ  َيُ٘مقُل  صُمؿَّ  اًْم  َهـَذا ُِمـ

ٌَتِـل َأفَمَٚمَٛمْتـَؽ  ؟ؿَمْٞمًئ٤م  َأوْ  قُمـْذرٌ  َأًَمـَؽ  :وَمَٞمُ٘مـقُل  ،َربن  َيـ٤م َٓ  :ىَمـ٤مَل  ؟احْلَـ٤مومُِٔمقنَ  يَمَت

ٜم٦َمٌ  ًَ ٌَْٝم٧ُم  ،طَم ضُمُؾ  وَمُٞم ـٜم٦َمً  قِمٜمْـَدَٟم٤م ًَمـَؽ  إِنَّ  سَمـغَم  :وَمَٞمُ٘مقُل  ،َربن  َي٤م َٓ  :وَمَٞمُ٘مقُل  ،اًمرَّ ًَ  طَم

َّٓ  إًَِمـفَ  َٓ  َأنْ  ؿْمـَٝمدُ )َأ ومِٞمَٝمـ٤م سمَِٓم٤مىَمـ٦مٌ  ًَمفُ  وَمُتْخَرُج  ،قَمَٚمْٞمَؽ  اًْمَٞمْقمَ  فُمْٚمؿَ  َٓ  َواطِمَدةً   اهللَ إِ

ًدا َوَأنَّ  ٌُْدهُ  حُمَٛمَّ وهُ  :وَمَٞمُ٘مقُل  (،َوَرؾُمقًُمفُ  قَم  اًْمٌَِٓم٤مىَم٦مُ  َهِذهِ  َُم٤م َربن  َي٤م :وَمَٞمُ٘مقُل  ،َأطْمِيُ

ِت  َهِذهِ  َُمعَ  ِجالَّ ًن ِجالَّ  وَمُتقَوعُ  :ىَم٤مَل  ،شُمْٔمَٚمؿُ  َٓ  إِٟمََّؽ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل  ،اًم ًن ـ٦مٍ  ذِم  ُت اًم  ،يَمٗمَّ

ُت  وَمَٓم٤مؿَم٧ْم  :ىَم٤مَل  ِجالَّ ًن َٓ  ،اًْمٌَِٓم٤مىَمـ٦مُ  َوصَمُ٘مَٚمـ٧ْم  اًم ءٌ  َيْثُ٘مـُؾ  َو ـؿِ  َرْ ًْ ـِ  اهللِ سمِ مْحَ  اًمـرَّ

طِمٞمؿِ   (( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد.اًمرَّ
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ــامل اـثااان ــؿ أي: إقم ًَّ ــ٨م دم ــامل، طمٞم ــ٤من إقم ــق أقمٞم ــقزون ه : أن اعم

ر، ومتّمّقر إقمامل اًمّم٤محل٦م سمّمقرة طمًٜم٦م  ٟمقراٟمٞم٦م، صمـؿ شمٓمـرح ذم يمٗمـ٦م وشمّمقَّ

 اًمٜمقر وهل اًمٞمٛمٜمك، ومتث٘مؾ سمٗمْمؾ اهلل.

وشمّمّقر إقمامل اًمًٞمئ٦م سمّمقرة ىمٌٞمح٦م فمٚمامٟمٞم٦م، صمؿ شمٓمرح ذم يمٗم٦م اًمٔمٚمٛم٦م 

وهل اًمِمامل، ومتخػ، وهذا ذم اعم١مُمـ، أُم٤م اًمٙم٤مومر.. ومتخػ طمًـٜم٤مشمف وشمث٘مـؾ 

 ؾمٞمئ٤مشمف سمٕمدل اهلل شمٕم٤ممم.

 إقمــامل نٕ ؛طم٘مٞم٘متــف ومٕمــغم ..اًمث٘مــؾ واُمــ٤مىمــ٤مل احلــ٤مومظ اسمـــ طمجــر: ))

 (2(( اهـ.)اعمٞمزان قمٜمد شمتجًؿ

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقهرة:

 وُمثـــــؾ هـــــذا اًمـــــقزُن واعمٞمـــــزانُ 

 

 

ــــــ٤منُ  ــــــ٥ُم أو إقمٞم ــــــقزن اًمٙمت  ومت

صـغم اهلل قمٚمٞمـف  اهلل رؾمـقلأن وىمٞمؾ: ُيـقزن اًمِمـخص ٟمٗمًـف: ٕٟمـف ورد  

 ،ُمٜمٝمـ٤م سمٌمـء ومٞم٠مشمٞمـف ؿمـجرة يّمـٕمد نأ ُمًـٕمقد سمــ أُمـروآًمف وصحٌف و ؾمٚمؿ 

 وم٘مـ٤مل ُمٜمٝمـ٤م ومْمـحٙمقا -أي: دىمـ٦م ؾمـ٤مىمٞمف  – ؾمـ٤مىمٞمف محقؿم٦م إمم صح٤مسمفأ ومٜمٔمر

 اهللِ دِ ٌْـقمَ  ُؾ ضْم رِ ًمَ  ؟!ؿْ ٙمُ ٙمُ حِ ْْم يُ  ٤مْ ُمَ :))ؾمٚمؿ و وآًمف وصحٌف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل

 .اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أظمرضمف(( دٍ طُم أُ  ـْ ُمِ  ُؾ ٘مَ صمْ أَ  نِ اْ زَ ٞمْ اعمِ  ذِم 

                                                 

 (.414-413(، واًمٌٞمجقري )189اٟمٔمر:  اعمختٍم اعمٗمٞمد ) (1)

 (.11/232ومتح اًم٤ٌمري ) (2)
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 ـْ ُمِ  ُؾ ٘مَ صمْ أَ  ٦مِ ُمَ ٤مْ ٞمَ اًم٘مِ  مَ قْ يَ  اهللِ دَ ٜمْ قمِ  اهللِ دُ ٌْ قمَ  ُؾ ضْم رِ ًمَ  ؟نَ قْ ٙمُ حَ ْْم شمَ  ٤مْ ُمَ :))وذم ًمٗمظ

 .أظمرضمف أسمق يٕمغم(( دٍ طُم أُ 

َذْي وذم ًمٗمظ:))   ِزْ ٗمْ ٟمَ  َواًمَّ
 ـْ ُمِ  ُؾ ٘مَ صمْ أَ  ٦مِ ُمَ ٤مْ ٞمَ اًم٘مِ  مَ قْ يَ  ـِ يْ زِ اْ قَ اعمَ  ذِمْ  اهللِ دُ ٌْ ٕمُ ًمَ  هِ دِ ٞمَ سمِ

 . أظمرضمف اًمٓمؼماين، واًمٌزار، واًمٚمٗمظ ًمٚمٓمؼماين(( دٍ طُم أُ 

 شمٖم٤مُمز قمٗمراء واسمٜم٤م أٟم٤م ضمٝمؾ سم٤مأ ىمتٚم٧م عم٤م: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ وذم رواي٦م:

 ضمٝمـؾ أسمك ًم٘مقة  - وؾمٚمؿ وآًمف وصحٌف قمٚمٞمف اهلل صغم -اهلل  رؾمقل أصح٤مب

 اهلل صـغم -اهلل  رؾمـقل إًمـٞمٝمؿ ومٚمحـظ ؾمـ٤مىمٞمف ودىمـ٦م ُمًٕمقد اسمـ ىمقة ووٕمػ

ـَذْي  :))ىمـ٤مل صمـؿ يمالُمٝمـؿ وحلؼ  - وؾمٚمؿ وآًمف وصحٌف قمٚمٞمف ـٗمْ ٟمَ  َواًمَّ  هِ دِ َٞمـسمِ  ِزْ

  دُّ ؿَمـأَ )) :ًمٗمظ  ورم((، دٍ طُم أُ   ـْ ُمِ   ُؾ ٘مَ صمْ أَ   ٦مِ ُمَ ٤مْ ٞمَ اًم٘مِ   مَ قْ يَ   دٍ قْ ٕمُ ًْ ُمَ  ـِ سمْ  اهللِ دِ ٌْ قمَ  ٤م٤مىمَ ًَ ًمَ 

 رَ طمِ وَ  دٍ طُم أُ   ـْ ُمِ   ؿُ ٔمَ قمْ أَ وَ 
ٍ
 .قم٤ًميمر واسمـ، إومراد ذم لاًمدارىمٓمٜمأظمرضمف  ((اء

 ومدلَّ يمؾ ذًمؽ قمغم أن اإلٟم٤ًمن ُيقزن.

أي: ىمقًمف )ظمٗمٞمٗمت٤من قمغم اًمٚم٤ًمن،  – وومٞمفىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ))

 اًمٜمٗمس قمغم ؿم٤مىم٦م صٕم٦ٌم اًمتٙم٤مًمٞمػ ؾم٤مئر أن إمم إؿم٤مرة  -ٚمت٤من ذم اعمٞمزان صم٘مٞم

 ،اًمتٙم٤مًمٞمػ ُمـ اًمِم٤مق يمث٘مؾ اعمٞمزان شمث٘مؾ أَن٤م ُمع قمٚمٞمٝم٤م ؾمٝمٚم٦م وهذه ،صم٘مٞمٚم٦م

 ٕن :وم٘م٤مل ،اًمًٞمئ٦م وظمٗم٦م احلًٜم٦م صم٘مؾ ؾم٥ٌم قمـ اًمًٚمػ سمٕمض ؾمئؾ وىمد

 قمغم صم٘مٚمٝم٤م ُيٛمٚمٜمؽ ومال ،ومث٘مٚم٧م :طمالوهت٤م وهم٤مسم٧م ُمرارهت٤م طميت احلًٜم٦م
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 ومال ،ظمٗم٧م ومٚمذًمؽ :ُمرارهت٤م وهم٤مسم٧م طمالوهت٤م طميت واًمًٞمئ٦م ،شمريمٝم٤م

 (( اهـ.ارشمٙم٤مهب٤م قمغم ظمٗمتٝم٤م ُيٛمٚمٜمؽ

 ىمٚم٦م ًمٌٞم٤من واًمث٘مؾ سم٤مخلٗم٦م وصٗمٝمام صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 .اًمثقاب ويمثرة اًمٕمٛمؾ

َْحَنِ  إَِغ  َحبِقَبَتااانِ ))  حمٌقسمتــ٤من، أي: حمٌقسمــ٦م، سمٛمٕمٜمــك طمٌٞمٌــ٦م شمثٜمٞمــ٦م((،اـاارَّ

 حمٌــقب واعمٕمٜمــك: حمٌقسمــ٤م، ضمٕمٚمــف أي: اًمٌمــء، هــذا إمم ومــالن طمٌٞمــ٥م ي٘مــ٤مل:

 ٟمٕم٤مُمـفوإ ،إًمٞمـف وهدايتـف ،ًمـف اخلـػم ارادشمـف ًمٕمٌده اهلل حم٦ٌم :اًمٕمٚمامء ىم٤مل، ىم٤مئٚمٝمام

  .ذًمؽ ُمـ اًمْمد قمغم ًمف ويمراهتف ،قمٚمٞمف

 وٓ سمٛمٞمـؾ وًمٞمًـ٧م ،وايمراُمـف ،ًمـف شم٘مريٌف ًمٕمٌده اهلل حم٦ٌم: اًم٘مرـمٌل وىم٤مل

 رء هل سمؾ :اإلرادة ٟمٗمس ًمرسمف اًمٕمٌد حم٦ٌم وًمٞم٧ًم ،اًمٕمٌد ُمـ هل يمام همرض

 قمـغم وٓ ايمت٤ًمسمف قمغم ي٘مدر ٓ ُم٤م ُي٥م ٟمفأ ٟمٗمًف ُمـ جيد اعمرء ن٢موم ،قمٚمٞمٝم٤م زائد

 . حتّمٞمٚمف

 ؾمٕم٦م سمٞم٤من احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد ٕن احلًٜمك إؾمامء ُمـ اًمرمحـ وظمص

يـؾ، اجلز سمـ٤مًمثقاب اًم٘مٚمٞمؾ اًمٕمٛمؾ قمغم جي٤مزي طمٞم٨م قم٤ٌمده، قمغم شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م

 .واًمتٕمٔمٞمؿ واًمتحٛمٞمد اًمتٜمزيف ُمـ ومٞمٝم٤م وعم٤م
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 يمــؾ ُمـــ سمــف يٚمٞمــؼ ٓ قمــام اهلل شمٜمزيــف((، واًمتًــٌٞمح يٕمٜمــل: اللِ ُسااْبَحانَ ))

 ويٓمٚمــؼ اًمرذائــؾ، وْجٞمــع واًمقًمــد واًمّمــ٤مطم٦ٌم اًمنمــيؽ ٟمٗمــل ومٞمٚمــزم ٟم٘مــص،

 .اًمٜم٤مومٚم٦م صالة سمف ويراد ويٓمٚمؼ اًمذيمر، أًمٗم٤مظ ْجٞمع سمف ويراد اًمتًٌٞمح

ُمٕمٜم٤مه اطمتامٓت ذيمره٤م احلـ٤مومظ اسمــ طمجـر ذم )ومـتح  ((: وذمَوبَِحْؿِدهِ ))

 أؾمـٌح واًمت٘مـدير: ًمٚمحـ٤مل، اًمقاو ىمٞمؾ: )وسمحٛمده(.. ىمقًمف:اًم٤ٌمري(، وم٘م٤مل: ))

 اهلل أؾمـٌح واًمت٘مـدير: قم٤مـمٗم٦م، وىمٞمؾ: شمقومٞم٘مف، أضمؾ ُمـ ًمف سمحٛمدي ُمتٚم٤ًٌمً  اهلل

 احلٛمـد ُمـ واعمراد ًمٚمٗم٤مقمؾ، ُمْم٤موم٤مً  احلٛمد يٙمقن أن وُيتٛمؾ سمحٛمده، وأشمٚمٌس

 اًمٌـ٤مء شمٙمـقن أن وُيتٛمـؾ وٟمحـقه، اًمتقومٞمـؼ ُمــ احلٛمـد يقضمـ٥م ُمـ٤م أو ٓزُمف،

 اهلل ؾمـٌح٤من ومٞمٙمقن سمحٛمده، قمٚمٞمف واصمٜمك واًمت٘مدير: ُمت٘مدم، سمٛمحذوف ُمتٕمٚم٘م٦م

 ؾمــٌح٤مٟمؽ طمــدي٨م ذم اخلٓمــ٤ميب وىمــ٤مل أظمــرى، ْجٚمــ٦م وسمحٛمــده ُمًــت٘مٚم٦م، ْجٚمــ٦م

 ؾمٌحتؽ، محدك قمكمَّ  شمقضم٥م ٟمٕمٛم٦م هل اًمتل سم٘مقشمؽ أي وسمحٛمدك: رسمٜم٤م اًمٚمٝمؿ

(( اعمًـ٥ٌم ُم٘مـ٤مم اًمًـ٥ٌم ومٞمـف أىمـٞمؿ ممـ٤م ذًمـؽ أن يريـد يم٠مٟمف ٘مقيت،وسم سمحقزم ٓ

 اهـ.

ـَْعظِقمِ  اللِ  ُسْبَحانَ ))  ((، أي: ذو اًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء.ا

 :فائدة  

 اهلل صٗم٤مت اًمٙمرُم٤مين: ىم٤ملىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح اًم٤ٌمري(: ))
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 وٓ ًمف ذيؽ يمال وقمدُمٞم٦م آيمرام، صٗم٤مت وهل واًم٘مدرة، يم٤مًمٕمٚمؿ وضمقدي٦م

ــؾ ــف، ُمث ــل ًم ــٗم٤مت وه ــالل، ص ــٌٞمح اجل ــ٤مرة وم٤مًمتً ــٗم٤مت إمم إؿم ــالل، ص  اجل

ــد ــ٤مرة واًمتحٛمٞم ــٗم٤مت إمم إؿم ــرام، ص ــرك آيم ــد وشم ــٕمر اًمت٘مٞمٞم ــ٤مًمتٕمٛمٞمؿ، ُمِم  سم

 واًمـٜمٔمؿ ىمـ٤مل: اًمٙمامٓت، سمجٛمٞمع وأمحده اًمٜم٘م٤مئص، ْجٞمع قمـ أٟمزهف واعمٕمٜمك:

 اًمتخكم قمغم اًمدال اًمتًٌٞمح وم٘مدم اًمتخٚمٞم٦م، قمغم اًمتحٚمٞم٦م شم٘مديؿ ي٘متيض اًمٓمٌٞمٕمل

 اعم٘مدؾمـ٦م اًمـذات اؾمـؿ ٕٟمـف اهلل ًمٗمـظ وىمـدم اًمـتحكم، قمغم اًمدال اًمتحٛمٞمد قمغم

 اًمِمـ٤مُمؾ ٕٟمـف سمـ٤مًمٕمٔمٞمؿ ووصـٗمف احلًـٜمك، وإؾمـامء اًمّمٗم٤مت جلٛمٞمع اجل٤مُمع

 ًمٕمـدم ُمًـتٚمزُم٦م اًمٙم٤مُمٚمـ٦م اًمٕمٔمٛمـ٦م إذ سمف: يٚمٞمؼ ُم٤م واصم٤ٌمت سمف يٚمٞمؼ ٓ ُم٤م ًمًٚم٥م

 قمـغم ٘مـدرةواًم اعمٕمٚمقُمـ٤مت، سمجٛمٞمـع اًمٕمٚمـؿ ويمـذا ذًمـؽ، وٟمحق واعمثٞمؾ اًمٜمٔمػم

 صمٌـقت ًمـٞمٕمٚمؿ سم٤محلٛمـد: ُمتٚمًٌـ٤مً  اًمتًـٌٞمح وذيمر ذًمؽ، وٟمحق اعم٘مدورات ْجٞمع

 ُمــ أيمثـر اًمتٜمزيـف سمِمـ٠من آقمتٜمـ٤مء وٕن شم٠ميمٞمدًا: ويمرره واصم٤ٌمشم٤ًم، ٟمٗمٞم٤مً  ًمف اًمٙمامل

 ؾمـٌح٤من، ٟمحـق: خمتٚمٗمـ٦م، سمٕمٌـ٤مرات اًم٘مرآن ذم ضم٤مء وهلذا اعمخ٤مًمٗملم، يمثرة ضمٝم٦م

ٌنح ٌَّح إُمــر، سمٚمٗمــظ وؾمــ ٌنح اعمــ٤ميض، سمٚمٗمــظ وؾمــ  وٕن اعمْمــ٤مرع، سمٚمٗمــظ ويًــ

ــ٤مت ــؾ، شمــدرك اًمتٜمزهي ــامٓت، سمخــالف سم٤مًمٕم٘م ــ وم٢مَنــ٤م اًمٙم  إدراك قمـــ شم٘مٍم

 سمٓمريــؼ آ شمٕمــرف ٓ اإلهلٞمــ٦م احل٘مــ٤مئؼ اعمح٘م٘مــلم: سمٕمــض ىمــ٤مل يمــام طم٘م٤مئ٘مٝمــ٤م،
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 طم٘مٞم٘مـ٦م ُمٕمرومـ٦م وأُمـ٤م سمج٤مهـؾ، ًمٞمس أٟمف إٓ ُمٜمف يدرك ٓ اًمٕمٚمؿ ذم يمام اًمًٚم٥م،

 (( اهـ.إًمٞمف ؾمٌٞمؾ ومال قمٚمٛمف..

 احلديح: ئدفوا 

احل٨م قمغم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمٛمقم، وسمٚمٗمظ: )ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده،  .1

 ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ( سم٤مخلّمقص.

  شمٕم٤ممم ورمحتف ًمٕم٤ٌمدهسمٞم٤من ؾمٕم٦م اهلل .2

 ختّمٞمص هذه إُم٦م سمٛمزيد قمٓم٤مء وومْمؾ. .3

أن ٓ يٙمًؾ اعم١مُمـ قمـ اًمٕمٛمؾ، وًمق يم٤من ىمٚمٞماًل إٓ أن أضمره قمٜمد اهلل  .4

 قمٔمٞمؿ.

 يمٚمٗم٦م. سمٖمػم وىمع إذا اًمدقم٤مء ذم اًمًجع ضمقاز .5
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 احلديح السابع واألزبعوُ

 فطن تلبرية اإلحساً

ٍء َصْػَوٌة، ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ـُِؽلِّ ََشْ

ُة اْلَْوَغ  ََلِة اـتَّْؽبِْرَ  (( طمدي٨م طمًـ رواه اًمٌٞمٝم٘مل.َوَصْػَوُة اـصَّ

 :غسح احلديح 

ٍء َصْػَوةٌ قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))ىمقًمف صغم اهلل  ((، ـُِؽلِّ ََشْ

 .وظمالصتف ظمٞم٤مره اًمٌمء وصٗمقة

ََلةِ ))  ((، أي: ظمٞم٤مره٤م وظمالصتٝم٤م.َوَصْػَوُة اـصَّ

ُة اْلَْوَغ )) ((، أي: شمٙمٌػمة اإلطمرام، وم٢مذا صٚمح٧م وطمي اًم٘مٚم٥م اـتَّْؽبِْرَ

٘مٞم٦م ومٞمٝم٤م.. صٚمح٧م ْجٞمع اًمّمالة، وم٤محلْمقر ومٞمٝم٤م يٕملم قمغم احلْمقر ذم سم

اًمّمالة، وُيتٛمؾ أن يٙمقن اعمٕمٜمك: اًمتٙمٌػمة إومم قم٘م٥م اإلُم٤مم، سمحٞم٨م ٓ 

يِمتٖمؾ سمٕمد شمٙمٌػمة اإلُم٤مم إٓ سم٤مًمّمالة يم٤مًمٜمٞم٦م وشمًقي٦م اًمّمٗمقف واًمًقاك 

 وٟمحق ذًمؽ.

ذم إدراك ووؾمٛمٞم٧م سمتٙمٌػمة اإلطمرام َٕن٤م حترم ُمـ٤م يمـ٤من طمـالًٓ ىمٌٚمٝمـ٤م، 

ذم اًمٜمجؿ اًمقهـ٤مج ًمإلُمـ٤مم  أىمقال َخ٦ًم، يمام ُمع اإلُم٤مم ومْمٞمٚم٦م شمٙمٌػمة اإلطمرام

 :اًمدُمػمي

 سم٤مًمتحرم قم٘م٥م حترم اإلُم٤مم. سم٤مٓؿمتٖم٤ملوهق اعمٕمتٛمد أَن٤م حتّمؾ  :أوهل٤م 

 ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمزسمد:
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 اإِلطمـــرامِ  شمٙمٌـــػَمةِ  ذم واًمَٗمْْمـــُؾ 

 

ـــــتَِٖم٤ملِ سمِ  ـــــ٥َم  ٤مٓؿم ـــــ٤ممِ  قَمِ٘م  اإلُم

 

 

 

 ٕٟمف حمؾ اًمتٙمٌػمة إومم. :صم٤مٟمٞمٝم٤م: سم٢مدراك سمٕمض اًم٘مٞم٤مم

ٕن طمٙمٛمـف طمٙمـؿ ىمٞم٤مُمٝمـ٤م، سمـدًمٞمؾ إدراك  :قعصم٤مًمثٝم٤م: سمـ٢مدراك أول اًمريمـ

 وٕٟمف ُمٕمٔمٛمٝم٤م، واظمت٤مره اًم٘مّٗم٤مل. :اإلُم٤مم عاًمريمٕم٦م سم٢مدرايمف ُم

ٛمـ مل ُييــ إطمــرام ومــٞماًمقضمٝمــ٤من اًمثــ٤مين واًمث٤مًمــ٨م إٟمــام يٙمقٟمــ٤من  وهــذان

 اإلُم٤مم، أُم٤م ُمـ طمي وأظّمر.. وم٘مد وم٤مشمتف ومْمٞمٚم٦م اًمتٙمٌػمة وإن أدرك اًمريمٕم٦م.

 ُم٤مم ذم اًمٗم٤محت٦م.راسمٕمٝم٤م: أٟمف يدريمٝم٤م ُم٤م مل ينمع اإل

أو سمٕمـذر أو  ،مل يـدرك سمـ٤مًمريمقع ..ظم٤مُمًٝم٤م: أٟمف إن اٟمِمـٖمؾ سمـ٠مُمر دٟمٞمـقي

 ؾم٥ٌم اًمّمالة يم٤مًمٓمٝم٤مرة.. أدرك اًمٗمْمٞمٚم٦م سم٢مدراك اًمريمقع.

 احلديح: فوائد 

يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ ا، يٙمقن طمريّم٤ًم قمغم طمْمقر اًم٘مٚم٥م ذم أول صالشمف،  .1

 ٚمٌف ُمع اهلل.وقمٜمد سمداي٦م دظمقًمف إمم طمية رسمف: ًمتٙمقن صالشمف يمٚمٝم٤م سمحْمقر ىم

احلرص قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم، وقمدم آؿمتٖم٤مل سمٕمد شمٙمٌػمة اإلُم٤مم سمٌمء  .2

 آظمر همػم اًمّمالة.
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 احلديح اخلاوظ واألزبعوُ

 ِواُ الدٌيا

ْكَقا َؿاَكْت  ـَوْ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  اـد 

َبةَ  ِمـَْفا َؿاؽًِرا َسَؼى َما ..َبُعوَضةٍ  َجـَاَح اللِ  ِطـَْد  َتْعِدُل  (( طمدي٨م َماءٍ  ََشْ

 صحٞمح رواه اًمؽمُمذي.

 :غسح احلديح 

ْكَقا َؿاَكْت  ـَوْ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  ((، واًمدٟمٞم٤م: اـد 

 ((، أي: شمزن أو شم٤ًموي.اللَِّ ِطـَْد  َتْعِدُل ))

 ُمـ ومٕمقًمٞم٦م واًمٌٕمقو٦م ،ةواحل٘م٤مر اًم٘مٚم٦م ًمٖم٤مي٦م ٌؾ ثَ ُمَ ((: َبُعوَضةٍ  َجـَاَح ))

 .اًمٜمقع هذا قمغم همٚم٥م يم٤مًمٌْمع اًم٘مٓمع وهق ،اًمٌٕمض

َبةَ  ِمـَْفا َؿاؽًِرا َسَؼى َما))  ىمدر أدٟمك شمٕم٤ممم قمٜمده هل٤م((، أي: ًمق يم٤من َماءٍ  ََشْ

: هلقاٟمف قمٚمٞمف وؾم٘مقـمف، وهلذا ذيمر صغم اهلل قمٚمٞمف َتتع أدٟمك يم٤مومر ومٞمٝم٤م َتتع ُم٤م

ٟمك ُم٤م يتٛمتع سمف اإلٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م،  وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ذسم٦م اعم٤مء ًمٙمقَن٤م أد

 ومٛمـ اعمٕمٓمل، قمٜمد ىمدر ًمف مم٤م ؿمٞمئ٤م يٕمٓمل ٓ واًمٕمدو اهلل، قمدو اًمٙم٤مومر وم٢من

 قمغم ؿم٤مهد وأقمدل دًمٞمؾ أووح وهذا ،ٕوًمٞم٤مئف يٕمٓمٞمٝم٤م ٓ قمٜمده طم٘م٤مرهت٤م

 .اًمدٟمٞم٤م طم٘م٤مرة

 احلديح: فوائد 

 سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمدٟمٞم٤م وطم٘م٤مرهت٤م. .1

 .سمٞم٤من هقان اًمٙم٤مومر قمغم اهلل وؾم٘مقـمف .2

 مل يٕمٓمل اهلل اًمدٟمٞم٤م ٕٟمٌٞم٤مئف َٕن٤م ٓ ىمٞمٛم٦م وٓ ىمدر هل٤م قمٜمده. .3
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 احلديح الطادع واألزبعوُ

 فطن طمب العمي

 َصِريًؼا َسَؾَك  َمنْ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

َل  ِطْؾًم  ؽِقهِ  َيْؾَتِؿُس  ـَّةِ  إَِغ  َصِريًؼا ـَهُ اللُ  َسفَّ  .ًٚمؿرواه اًمٌخ٤مري وُم ((اجْلَ

 :غسح احلديح 

((، أي: دظمؾ أو َسَؾَك  َمنْ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 ُمِمك.

((: ؾمقاء يم٤مٟم٧م طمًٞم٦م يمٛمِمٞم٦م إمم جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ، أو ُمٕمٜمقي٦م، َصِريًؼا))

 أٟمقاع ًمٞمتٜم٤مول وٟمّٙمر صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ًمٗمظ اًمٓمريؼ هٜم٤م

 .ديٜمٞم٦ماًم اًمٕمٚمقم أٟمقاع حتّمٞمؾ إمم اعمقصٚم٦م اًمٓمريؼ

، يمام ذم رواي٦م قمٜمد امحد يٓمٚم٥م أي:((: إُم٤م طم٤مل، أو صٗم٦م، َيْؾَتِؿُس ))

ٌَْتِٖملوأيب داود، وذم ًمٗمظ قمٜمد اًمؽمُمذي: ))  .اًمٚمٛمس ًمف وم٤مؾمتٕم٤مر((، ومِٞمفِ  َي

ذم ذًمؽ اًمٓمريؼ، أو ذم ذًمؽ اعمًٚمؽ، أو ذم ؾمٚمقيمف، أو  ، أي:((ؽِقهِ ))

 .ًمٚمٜمدرة ذًمؽ، واًمٌٕمد هم٤مي٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م وإرادة ،ؾمٌٌف أو هم٤ميتف ذم

((: وضمٕمٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ٟمٙمرة ًمٞمِمٛمؾ يمؾ ِطْؾًم ))

قمٚمؿ ُمـ قمٚمقم اًمديـ وآًمتف، ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه، ويمذا يمؾ قمٚمؿ ومٞمف ٟمٗمع ًمٚمٜم٤مس 

 وشم٘متْمٞمف طم٤مضم٦م اعمًٚمٛملم.
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 ـمريؼ أي ضمٜمًٝمام ذم ًمٞمِمٛمال واًمٕمٚمؿ اًمٓمريؼ أـمٚمؼ وإٟمام اًمٓمٞمٌل: ىم٤مل

 يم٤من قمٚمؿ وأي ذًمؽ، همػم إمم اًمٌٚمدان ذم واًميب إوـم٤من، ُمٗم٤مرىم٦م ُمـ يم٤من

 . اهـ.رومٞمع همػم أو رومٞمٕم٤مً  يمثػمًا، أو ىمٚمٞمالً  اًمديـ قمٚمقم ُمـ

َل )) (( سمًٌٌف، أي: سم٥ًٌم ؾمٚمقيمف ًمٓمريؼ اًمٕمٚمؿ، أو سم٥ًٌم ـَهُ اللُ  َسفَّ

: اًمٓمٞمٌل ىم٤مل، سمِِف((اهللُ  ؾَمَٚمَؽ اًمٕمٚمؿ، يمام ضم٤مء ذم رواي٦م قمٜمد اًمؽمُمذي: ))

 ـمريؼ يًٚمؽ أن يقوم٘مف أي: ًمٚمتٕمدي٦م، واًم٤ٌمء ُمـ، إمم قم٤مئد )سمف( ذم اًمْمٛمػم

 ُمـ إمم واًمٕم٤مئد ؾمٌٌٞم٦م، واًم٤ٌمء اًمٕمٚمؿ، إمم اًمْمٛمػم رضمقع وجيقز: ىم٤مل اجلٜم٦م.

 وذًمؽ اجلٜم٦م، ـمرق ُمـ ـمري٘م٤مً  اًمٕمٚمؿ سم٥ًٌم ًمف اهلل ؾمٝمؾ واعمٕمٜمك: حمذوف،

 حتٛمؾ ومٛمـ أطمزُمٝم٤م، إقمامل وأومْمؾ وٟمّم٥م، سمتٕم٥م ُيّمؾ إٟمام اًمٕمٚمؿ ٕن

 . اهـ.اعمٓمٚمقب طمّمؾ إن ؾمٞمام اجلٜم٦م ؾمٌؾ ًمف ؾمٝمٚم٧م .ـمٚمٌف. ذم اعمِم٘م٦م

 .اًمّم٤مًمح ًمٚمٕمٛمؾ يقوم٘مف سم٠من اًمدٟمٞم٤م ذم أو ،أظمرة ذم((َصِريًؼا))

ـَّةِ  إَِغ ))  اًم٘مٞم٤مُم٦م جي٤مزيف يقم أن اعمراد أن وإفمٝمر((: ىم٤مل اسمـ ْج٤مقم٦م: اجْلَ

 ؾم٤معم٤م، اجلٜم٦م يدظمٚمف أن إمم هقل وٓ ومٞمف ًمف صٕمقسم٦م ٓ ـمري٘م٤مً  سمف يًٚمؽ سم٠من

 أظمرة، ذم اًمٜمج٤مة إمم واعمرىم٤مة اًمًٞم٤مدة، وأس اًمًٕم٤مدة ؾم٤مقمد اًمٕمٚمؿ أن وم٠مسم٤من

                                                 

 (.6/43اٟمٔمر:  حتٗم٦م إطمقذي ) (1)

 (.8/137اٟمٔمر:  ومٞمض اًم٘مدير ) (2)
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 إمم واعمرؿمد اًمدًمٞمؾ ٟمٕمؿ ومٝمق واًمٔم٤مهرة، اًم٤ٌمـمٜم٦م اًمٜمٗمقس ٕظمالق واعم٘مقم

 . اهـاًمًٌٞمؾ ؾمقاء

 احلديح: فوائد 

 سمٞم٤من ومْمؾ اًمٕمٚمؿ وـمٚمٌف. .1

أن ؾمٚمقك ـمريؼ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ؾم٤ًٌٌم ًم٘مٓمع اًمٓمريؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  .2

 إمم اجلٜم٤من. ًمٚمقصقل

 اؾمتح٤ٌمب اًمرطمٚم٦م ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ. .3

 

 

 

 

 

              

                                                 

 اٟمٔمر:  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)
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 احلديح الطابع واألزبعوُ

 صالة العػاء والفذس يف مجاعة

ـِْعَشاءَ  َصذَّ  َمنْ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  ا

اَطةٍ  يِف  َم  ..ََجَ ْقلِ  كِْصَف  َؾامَ  َؽَؽَلكَّ َم  ..ََجَاَطةٍ  يِف  ْبَح اـص   َصذَّ  َوَمنْ  ،اـؾَّ  َصذَّ  َؽَؽَلكَّ

ْقَل  هُ  اـؾَّ  (( رواه ُمًٚمؿ .ُؿؾَّ

 :غسح احلديح 

ـِْعَشاءَ  َصذَّ  َمنْ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  يِف  ا

اَطةٍ   ووم٤موٚمٝم٤م ويمثػمه٤م، وُم٠مُمقم إُم٤مم ُمـ اجلامقم٦م ىمٚمٞمؾ ((، يِمٛمؾََجَ

 .وُمٗمْمقهل٤م

َم )) ((، أي: يم٠مٟمام ىم٤مم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ سم٤مًمتٝمجد: إذ ْقلِ اـؾَّ  كِْصَف  َؾامَ  َؽَؽَلكَّ

 اًم٘مٞم٤مم ذم قمرف اًمنمع هق اًمتٝمجد.

ْبَح  َصذَّ  َوَمنْ )) اَطةٍ  يِف  اـص  َم  ..ََجَ ْقَل  َصذَّ  َؽَؽَلكَّ هُ  اـؾَّ ((، أي: يم٠مٟمام ُؿؾَّ

َل  اُم٣م اًمٚمٞمؾ يمٚمف ذم هتجد،  ٟمقاومؾ ُمٜمزًم٦م اًمٚمٞمؾ ـمرذم ُمـ يمؾ صالة وَمٜمَزَّ

 .ٟمّمٗمف

ذـك أن يعطى ثواب من ؾام كصف اـؾقل، أو ؾام اـؾقل وهل يؾزم من 

 ؿؾه؟

 صمقاسمف يٌٚمغ أن ُمٜمف يٚمزم وٓىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٜم٤موي ذم )ومٞمض اًم٘مدير(: ))

 يٚمزم وٓ اًمثقاب، ُم٘مدار ُمٓمٚمؼ ذم شمِمٌٞمف هذا ٕن يمٚمف: اًمٚمٞمؾ ىم٤مم ُمـ صمقاب

 اًمثقاب ىمدر يم٤من وًمق أطمٙم٤مُمف، سمجٛمٞمع أظمذه سم٤مًمٌمء اًمٌمء شمِمٌٞمف ُمـ
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 اًمتٕم٥م، همػم اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم ُمٜمٗمٕم٦م ْج٤مقم٦م واًمٗمجر اًمٕمِم٤مء عمّمكم ٙمـي مل ؾمقاء..

 (( اهـ.اًمٌٞمْم٤موي ذيمره

 :ْتٍبي 

ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمـ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )وُمـ صغم 

 اًمٗمجر ذم ْج٤مقم٦م.. ومٙم٠مٟمام ىم٤مم اًمٚمٞمؾ يمٚمف( أن ُمـ صغم اًمٗمجر ذم ْج٤مقم٦م وإن مل  

ىم٤مم اًمٚمٞمؾ يمٚمف، إٟمام اعمٗمٝمقم ُمـ احلدي٨م  يّمؾن اًمٕمِم٤مء ذم ْج٤مقم٦م.. ومٙم٠مٟمام

أن اًمنمط ًمٞمٙمقن يمٛمـ ىم٤مم اًمٚمٞمؾ يمٚمف أن يّمكم اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ذم ْج٤مقم٦م، 

 ىمٞم٤مم صمقاب طمّمقل شمرشم٥م ُمـ فم٤مهره أوم٤مده ُم٤مىم٤مل ذم )دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم(: ))

 سمؾ ُمراد، همػم ْج٤مقم٦م اًمٕمِم٤مء يّمؾ مل وإن ْج٤مقم٦م اًمّمٌح صغم عمـ اًمٚمٞمؾ ْجٞمع

 يمؾ ومّمالة يمٚمف، اًمٚمٞمؾ يم٘مٞم٤مم ْج٤مقم٦م واًمّمٌح اًمٕمِم٤مء صاليت جمٛمقع اعمراد إن

(( سمٕمده اًمتٗمّمٞمؾ احلدي٨م هبذا يِمٝمد يمام اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ يم٘مٞم٤مم ْج٤مقم٦م ُمٜمٝمام

ـْ وهق ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) اهـ،  ذِم  اًْمِٕمَِم٤مءَ  ؿَمِٝمدَ  َُم

ـْ  ًَمْٞمَٚم٦ٍم، ٟمِّْمِػ  ىِمَٞم٤ممُ  ًَمفُ  يَم٤منَ  َْج٤َمقَم٦ٍم..  يَم٤منَ  َْج٤َمقَم٦ٍم.. ذِم  َواًْمَٗمْجرَ  َِم٤مءَ اًْمٕمِ  َصغمَّ  َوَُم

 أظمرضمف اًمؽمُمذي. ((ًَمْٞمَٚم٦مٍ  يَمِ٘مَٞم٤ممِ  ًَمفُ 

 احلديح: فوائد 

 سمٞم٤من ومْمؾ صالة اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ذم اجلامقم٦م. .1

 احل٨م قمغم اعم٤ًمسم٘م٦م قمغم اًمٗمْم٤مئؾ واعم٤ًمرقم٦م إًمٞمٝم٤م. .2

                                                 

 (.8/158ومٞمض اًم٘مدير ) (1)

 (.3/394دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ) (2)



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

224 
 

 احلديح الجاوَ واألزبعوُ

 فطن احملبة

 َمنْ  َمعَ  اْدَْرءُ ف وؾمٚمؿ: ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌ

 (( رواه اًمٌخ٤مري.َأَحبَّ 

 :غسح احلديح 

 (( رضمؾ أو اُمرأة.اْدَْرءُ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ذم اجلٜم٦م ُمع رومع احلج٥م طمتك حتّمؾ اًمرؤي٦م أي:  ((،َمَع َمْن َأَحبَّ ))

 ،يمٓم٤مقمتٝمؿٕن حمٌتف هلؿ  :سمحًـ ٟمٞمتف ُمـ همػم زي٤مدة قمٛمؾ : وذًمؽ واعمِم٤مهدة

واًمٕمٛمؾ  ،ٕن اًمٜمٞم٦م إصؾ :وم٠مصمٞم٥م قمغم ُمٕمت٘مده ،واعمح٦ٌم ُمـ أومٕم٤مل اًم٘مٚمقب

سمؾ يمؾ ذم درضمتف، ىم٤مًمف  ًمٞمس ُمـ ٓزم اعمٕمٞم٦م آؾمتقاء ذم اًمدرضم٤مت .شم٤مسمع هل٤م

 اًم٘مًٓمالين.

 ،ذم اجلٜم٦م ،أي ((ُمع ُمـ أطم٥م)) :ىمقًمفوىم٤مل ذم )قمٛمدة اًم٘م٤مري(: ))

سمحًـ اًمٜمٞم٦م ُمـ همػم زي٤مدة قمٛمؾ  يٕمٜمل هق ُمٚمحؼ هبؿ داظمؾ ذم زُمرهتؿ أحل٘مف

 .سم٠مصح٤مب إقمامل اًمّم٤محل٦م

وم٢من اهلل جيٛمع  ..ذم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف أن ُمـ أطم٥م قمٌداً  :وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل

وذًمؽ ٕٟمف عم٤م أطم٥م اًمّم٤محللم ٕضمؾ  :وإن ىمٍم ذم قمٛمٚمف ،سمٞمٜمٝمام ذم ضمٜمتف
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واًمٕمٛمؾ  ،إذ اًمٜمٞم٦م هل إصؾ :أصم٤مسمف اهلل شمٕم٤ممم صمقاب شمٚمؽ اًمٓم٤مقم٦م ..ـم٤مقمتٝمؿ

 (( اهـ.واهلل ي١ميت ومْمٚمف ُمـ يِم٤مء واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ،هل٤م شم٤مسمع

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ ويِمٝمد ًمٙمؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   

 .{٣٨الٌساء: } چژ  ژ

، ومٙمٞمػ ؿ ذم اجلٜم٦م ُمتٗم٤موشمقن ذم ُمٜم٤مزهلؿوهق: أَن ،وىمد يرد إؿمٙم٤مٌل هٜم٤م 

 وت؟شمٙمقن اعمٕمٞم٦م ُمع وضمقد هذا اًمتٗم٤م

سمؾ يمؾ ذم  ًمٞمس ُمـ ٓزم اعمٕمٞم٦م آؾمتقاء ذم اًمدرضم٤متوم٤مجلقاب: أٟمف 

ُم٤م ىمري٤ًٌم ذم يمالم اًم٘مًٓمالين، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح درضمتف، يمام شم٘مد

 –ذم طمدي٨م آظمر صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  – ىمقًمفاًم٤ٌمري(: ))

ا وهبذ ،ُمٚمحؼ هبؿ طمتك شمٙمقن ُمـ زُمرهتؿ :أي ((،إٟمؽ ُمع ُمـ أطم٧ٌٌم))

أن اعمٕمٞم٦م حتّمؾ  :ومٞم٘م٤مل ،ومٙمٞمػ شمّمح اعمٕمٞم٦م ،يٜمدومع إيراد أن ُمٜم٤مزهلؿ ُمتٗم٤موشم٦م

وم٢مذا اشمٗمؼ أن اجلٛمٞمع  ،وٓ شمٚمزم ذم ْجٞمع إؿمٞم٤مء ،سمٛمجرد آضمتامع ذم رء ُم٤م

 (( اهـ.ن شمٗم٤موشم٧م اًمدرضم٤متأو ،صدىم٧م اعمٕمٞم٦م ..دظمٚمقا اجلٜم٦م
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ع ُمـ أطم٥م( )اعمرء ُموىمد ذيمر اعمٜم٤موي ُمٗمٝمقُم٤ًم آظمرًا ًمٚمحدي٨م، وم٘م٤مل: )) 

ومٝمق ُمٜمجذب إًمٞمف وإمم أهٚمف  ءومٙمؾ ُمٝمتؿ سمٌم ،وحمالً  ،وضمزاءً  ،وقم٘مالً  ،ـمٌٕم٤مً 

ويمؾ اُمرئ يّمٌق إمم ُمٜم٤مؾمٌف ريض أم ؾمخط، وم٤مًمٜمٗمقس  ،سمٓمٌٕمف ؿم٤مء أم أسمك

واًمٜمٗمقس اًمدٟمٞم٦م شمٜمجذب  ،اًمٕمٚمقي٦م شمٜمجذب سمذواهت٤م ومهٛمٝم٤م وقمٛمٚمٝم٤م إمم أقمغم

 ..رومٞمؼ إقمغم أو إؾمٗمؾوُمـ أراد أن يٕمٚمؿ هؾ هق ُمع اًم ،سمذواهت٤م إمم أؾمٗمؾ

 ..ومٚمٞمٜمٔمر أيـ هق ؟ وُمع ُمـ هق ذم هذا اًمٕم٤ممل ؟ وم٢من اًمروح إذا وم٤مرىم٧م اًمٌدن

ومٛمـ  ،ومٝمق أومم هب٤م ،شمٙمقن ُمع اًمرومٞمؼ اًمذي يم٤مٟم٧م شمٜمجذب إًمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م

 ،وإن ٟمٓمؼ ومٛمـ اهلل ،إن شمٙمٚمؿ وم٤ٌمهلل ،ومٝمق ُمٕمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ..أطم٥م اهلل

واشمٗم٘مقا  ،ومٝمق سم٤مهلل وهلل وُمع اهلل ،ؾمٙم٧م ومٛمع اهللوإن  ،وإن حترك وم٠ٌمُمر اهلل

صمؿ مل ُيٗمظ  ،وأن ُمـ ادقمك حمٌتف ،قمغم أن اعمح٦ٌم ٓ شمّمح إٓ سمتقطمد اعمحٌقب

 (( اهـ.ومٚمٞمس سمّم٤مدق ..طمدوده

 احلديح: فوائد 

 .ومْمؾ طم٥ّم اهلل ورؾمقًمف وإظمٞم٤مر أطمٞم٤مء وأُمقاشم٤مً  .1

َنٞمٝمام،  أن ُمـ ومْمؾ حم٦ٌم اهلل ورؾمقًمف اُمتث٤مل أُمرمه٤م، واضمتٜم٤مب .2

 واًمت٠مدب سم٤مٔداب اًمنمقمٞم٦م.

ٓ يِمؽمط ذم آٟمتٗم٤مع سمٛمح٦ٌم اًمّم٤محللم أن يٕمٛمؾ قمٛمٚمٝمؿ: إذ ًمق  .3

 قمٛمٚمف.. ًمٙم٤من ُمٜمٝمؿ وُمثٚمٝمؿ.
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 احلديح التاضع واألزبعوُ

 فطيمة اخلن والتأّدً بْ

َدامُ  كِْعمَ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ل   اْْلِ (( اخْلَ

رواه ُمًٚمؿ.

 ب احلديحضب 

 َرؾُمقَل  قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ريض اهلل قمٜمف َأنَّ وأمحد  ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ

ُْدَم، َأْهَٚمفُ  َوؾَم٠َمَل  ـَمَٚم٥َم  َوؾَمٚمَّؿَ  َوآًَمِف َوَصْحٌِفِ  قَمَٚمْٞمفِ اهلُل  َصغمَّ اهللِ  ْٕ  َُم٤م ىَم٤مًُمقا: ا

َّٓ  قِمٜمَْدَٟم٤م . إِ ُْدمُ  ))ٟمِْٕمؿَ  ُل:َوَيُ٘مق سمِفِ  َي٠ْميُمُؾ  وَمَجَٕمَؾ  سمِِف، وَمَدقَم٤م ىَم٤مَل: ظَمؾٌّ ْٕ (( ا ، اخْلَؾُّ

وذًمؽ ان ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىمدم قمٚمٞمف وٞمقف وم٘مدم هلؿ اخلؼم ُمع اخلؾ، 

 وأظمؼمهؿ هبذا اخلؼم.

ضُمؾِ  َهاَلكٌ  إِٟمَّفُ زاد اإلُم٤مم أمحد ذم روايتف: ))   اًمٜمََّٗمرُ  قَمَٚمْٞمفِ  َيْدظُمَؾ  َأنْ  سم٤ِمًمرَّ

ـْ  َُمفُ  َأنْ  سَمْٞمتِفِ  ذِم  َُم٤م وَمَٞمْحَتِ٘مرَ  إظِْمَقاٟمِفِ  ُِم َتِ٘مُروا َأنْ  سم٤ِمًْمَ٘مْقمِ  َوَهاَلكٌ  ،إًَِمْٞمِٝمؿْ  ُيَ٘مدن  َُم٤م َُيْ

مَ   ((.إًَِمْٞمِٝمؿْ  ىُمدن

 :غسح احلديح 

 ((: هل يمٚمٛم٦م ُمدح.كِْعمَ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

َدامُ )) ٌْز يَ : ُيَ٘م٤مل، سمَِٙمْنِ اهْلَْٛمَزة َُم٤م ُي١ْمشَمَدم سمِفِ ((، وهق اْْلِ ٠ْمِدُمُف سمَِٙمْنِ َأَدَم اخْلُ

ال ال، اًمدَّ َدام ُأُدم سمَِْمؿن اهْلَْٛمَزة َواًمدَّ َويِمَت٤مب ، يَم٢مَِه٤مٍب َوُأُه٥م، َوَْجْع اإْلِ

َدامِ . َويُمُت٥م ال ُُمْٗمَرد يَم٤مإْلِ َْدم سم٢ِمؾِْمَٙم٤مِن اًمدَّ ْٕ  .َوا
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ل  )) ((: وهق ُم٤م محض ُمـ قمّمػم اًمٕمٜم٥م وٟمحقه، ىم٤مل ذم )حتٗم٦م اخْلَ

اخلؾ اًمذي مل يتخذ ُمـ اخلٛمر ْجٕم٤م سملم وم٤معمراد سم٤مخلؾ إطمقذي(: ))

 (( اهـ.إطم٤مدي٨م

أي:  –: ))واًمالم ومٞمف وظم٤مًمٗمف ذم ذًمؽ اعمٜم٤موي وم٘م٤مل ذم )ومٞمض اًم٘مدير(

أي : وم٤مخلؼم طمج٦م ذم أن ُم٤م ظمٚمؾ ُمـ اخلٛمر طمالل ـم٤مهر، ًمٚمجٜمس -اخلؾ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف  وىمد يم٤من اعمّمٓمٗمك، سمنمـمف اعمٕمروف ذم اًمٗمروع

 وذًمؽ ُمـ أٟمٗمع اعمٓمٕمقُم٤مت.، ينمسمف ممزوضم٤م سم٤مًمٕمًؾُيٌف ووؾمٚمؿ 

، وًمذًمؽ ْجٕمٝمام إـم٤ٌمء وضمٕمٚمقمه٤م أصؾ اعمنموسم٤مت: ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب

صمؿ طمدث قمٜمد اعمت٠مظمريـ شمريمٞم٥م ، ومل يٙمـ ذم صٜم٤مقم٦م اًمٓم٥م ذاب ؾمقاه

 ،ومل يٙمـ قمٜمد إـم٤ٌمء إٓ اًمًٙمٜمجٌلم: ىم٤مل، آظمر ومل يٙمـ قمٜمد ُمـ شم٘مدم

 وإول أىمقى(( اهـ.، دسمروا إذسم٦م وطمريمقه٤م قمٜمفومٚمام يم٤من زُم٤من اخلٚمٗم٤مء 

َُمْٕمٜم٤َمُه َُمْدح ىم٤مل اخلّٓم٤ميب واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم ُمٕمٜمك احلدي٨م: ))

ـَْمِٕمَٛم٦م ْٕ ـْ َُماَلّذ ا ىْمتَِّم٤مر ذِم اعْم٠َْميَمؾ َوَُمٜمْع اًمٜمَّْٗمس ُِم ِٓ شَمْ٘مِديره اِْئَتِدُُمقا سم٤ِمخْلَؾن . ا

َٓ َيِٕمّز ُوضُمقده، فَوَُم٤م ذِم َُمْٕمٜم٤َمُه مِم٤َّم خَتِّػ ُُم١ْمَٟمت َٝمَقات، َو ُ٘مقا ذِم اًمِمَّ َٓ شَمَت٠َمٟمَّ ٤َم ، َو وَم٢مَِنَّ

ـِ  ي َدة ًمِٚمدن ًَ ٌََدنِ ، َُمْٗم َ٘مَٛم٦م ًمِْٚم ًْ  (( اهـ.َُم
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 .اًمًٙمٜمجٌلم: هق ذاب ُمريم٥م ُمـ طم٤مُمض و طمٚمق (2)
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ـْ ومل يرشمِض ذًمؽ اإلُم٤مم اًمٜمقوي وم٘م٤مل ُمٕم٘م٤ٌم: )) َهَذا يَماَلم اخْلَٓم٤َّميِبّ َوَُم

ٌَِٖمل َأْن جُيَْزم سمِفِ . شَم٤مسَمَٕمفُ  ِذي َيٜمْ َقاب اًمَّ ُف َُمْدح ًمِْٚمَخؾن َٟمْٗمًف َواًمّمَّ ٤م ، َأٟمَّ َوَأُمَّ

ـْ ىَمَقاقِمد ُأظَمر َٝمَقات وَمَٛمْٕمُٚمقم ُِم ىْمتَِّم٤مر ذِم اعْمَْٓمَٕمؿ َوشَمْرك اًمِمَّ ِٓ  (( اهـ.ا

وٟمقىمش ومٞمام ىم٤مل إٟمف اًمّمقاب أٟمف ىم٤مل اسمـ قماّلن ذم )دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم(: ))

٤مُم٤ًم وٓ همػم فم٤مهر ومْماًل قمـ يمقٟمف هق اًمّمقاب، إذ صم٧ٌم أٟمف مل يٙمـ يٛمدح ـمٕم

يذُمف: ٕن ذم إول ؿم٤مئ٦ٌم ؿمٝمقة، وذم اًمث٤مين اطمت٘م٤مر ًمٚمٜمٕمٛم٦م، وذم اًمتٜمٔمػم 

ٟمٔمر: ٕن اعمٜم٘مقل قمٜمف حمٛمقل قمغم ُمدح يٜمِم٠م قمـ ُمٞمؾ اًمٜمٗمس ًمذًمؽ اًمٓمٕم٤مم، 

(( أؿم٤مر إًمٞمف اعمّمٜمػ أٟمف ُمدطمف عمٕمٜمك آظمر ضمؼمًا خل٤مـمرهؿ وشمٓمٞمٞم٤ًٌم ًم٘مٚمقهبؿ

 اهـ.

هذا صمٜم٤مء اًمقىم٧م،  وم٘م٤مل: ))وضمٕمؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ اعمدح ًمٚمخؾ سمًح٥م ذًمؽ 

ٕن ؾمٌٌف أن أهٚمف ىمدُمقا ًمف ، ٓ ًمتٗمْمٞمٚمف قمغم همػمه، قمٚمٞمف سمح٥ًم اًمقىم٧م

وم٘م٤مل ذًمؽ ضمؼما ًم٘مٚم٥م ، ُم٤م قمٜمدٟم٤م إٓ ظمال: ُم٤م ُمـ أدم ؟ ىم٤مًمقا: وم٘م٤مل، ظمٌزا

إذ ًمق طمّمؾ ٟمحق حلؿ أو ، ٓ شمٗمْمٞمال ًمف قمغم همػمه، ُمـ ىمدُمف وشمٓمٞمٞم٤ًٌم ًمٜمٗمًف

 .(( اهـقمًؾ أو ًمٌـ يم٤من أطمؼ سم٤معمدح
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ًمٙمـ وردت زي٤مدة ذم احلدي٨م قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ي٘مقل ومٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف 

ُٝمؿَّ وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ:  ))   إَِدامَ  يَم٤منَ  وَم٢مِٟمَّفُ  اخْلَؾن  ذِم  سَم٤مِركْ  اًمٚمَّ
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ٌْكِم  ا ْ  ىَم  َومَل

 ((.ظَمؾٌّ  ومِٞمفِ  سَمْٞم٧ٌم  َيْٗمَتِ٘مرْ 

 احلديح: فوائد 

وم٤موؾ ضمٞمد، يمام ىم٤مًمف  ُأُدمف ومْمٞمٚم٦م اخلؾ، وأٟمف يًٛمك ُأُدُم٤ًم، وأٟم .1

 اإلُم٤مم اًمٜمقوي.

 ذم احلدي٨م اؾمتح٤ٌمب احلدي٨م قمغم إيمؾ شم٠مٟمٞم٤ًًم ًمميمٚملم. .2

 ُمدح آىمتّم٤مد وُمٜمع آؾمؽمؾم٤مل ُمع اًمٜمٗمس ذم طمالوة إـمٕمٛم٦م. .3
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 احلديح اخلىطوُ

 ولاٌة الطعفاء عٍد اهلل

ونَ  ْل هَ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  ُتـَْقُ

 (( رواه اًمٌخ٤مري.بُِضَعَػائُِؽمْ  إِلَّ  َوُتْرَزُؾونَ 

 :ضبب احلديح 

أن ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف رأى أي: فمـ أن ًمف ومْمؾ قمغم ُمـ 

وم٠مراد  ،اعم٤مل ويمثرة اًمٖمٜمك ضمٝم٦م ُمـ ذًمؽ وٟمحق ؿمج٤مقمتف سم٥ًٌم :أي دوٟمف،

ه هذا اعمٗمٝمقم، وم٘م٤مل: اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ أن ي٘مقم قمٜمد

ونَ  َهْؾ )) َّٓ  َوشُمْرَزىُمقنَ  شُمٜمٍَْمُ  ((.سمُِْمَٕمَٗم٤مِئُٙمؿْ  إِ

 :غسح احلديح 

ونَ  َهْل ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ((، أي: ُتـَْقُ

 قمغم أقمدائٙمؿ، ومتٕم٤مٟمقن قمٚمٞمٝمؿ، وُيدومع قمٜمٙمؿ اًمٌالء وإذى.شمتٖمٚمٌقن 

 ظمتّم٤مصٝم٤م سمدومع اًمي.ىم٤مل اًم٘م٤ميض: واًمٜمٍمة أظمص ُمـ اعمٕمقٟم٦م ٓ

وم٠مسمرزه  ،ًمٞمس اًمٜمٍم وإدرار اًمرزق إٓ سمؼميمتٝمؿ :أي ،آؾمتٗمٝم٤مم ًمٚمت٘مرير

 .ذم صقرة آؾمتٗمٝم٤مم ًمٞمدل قمغم ُمزيد اًمت٘مرير واًمتقسمٞمخ
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شمرزىمقن اعمٓمر واًمٗملء وهمػممه٤م مم٤م شمٜمتٗمٕمقن سمف، ((، أي: َوُتْرَزُؾونَ )) 

  ومتٛمٙمٜمقن ُمـ آٟمتٗم٤مع سمام أظمرضمٜم٤م ًمٙمؿ

وهؿ ُمـ ((، أي: ُمـ شمروَنؿ صٕم٤مًمٞمؽ ومٞمٙمؿ، َعَػائُِؽمْ بُِض  إِلَّ ))

 يًتْمٕمٗمٝمؿ اًمٜم٤مس ًمٗم٘مرهؿ ورصم٤مصم٦م طم٤مهلؿ.

سمؼميم٦م وضمقدهؿ سملم أفمٝمريمؿ، أو سم٥ًٌم رقم٤ميتٙمؿ واعمٕمٜمك: شمٜمٍمون 

ذُم٤مُمٝمؿ، أو سمؼميم٦م دقم٤مئٝمؿ، واًمْمٕمٞمػ إذا رأى قمجزه، وقمدم ىمقشمف.. شمؼمأ 

ٖمٚم٦ٌم، ويمؿ ُمـ ومئ٦م قمـ احلقل واًم٘مقة سم٢مظمالص، واؾمتٕم٤من سم٤مهلل، ومٙم٤مٟم٧م ًمف اًم

ىمٚمٞمٚم٦م همٚم٧ٌم ومئ٦م يمثػمة سم٢مذن اهلل، سمخالف اًم٘مقي، وم٢مٟمف ئمـ أٟمف إٟمام يٖمٚم٥م 

اًمرضم٤مل سم٘مقشمف، ومتٕمجٌف ٟمٗمًف هم٤مًم٤ًٌم، وذًمؽ ؾم٥ٌم ًمٚمخذٓن يمام أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم 

 قمـ سمٕمض ُمـ ؿمٝمد وىمٕم٦م طمٜملم.

٤مِئلن زِ  ًَ : ))َوذِم طَمِدي٨م اًمٜمَّ َي٤مَدة ىم٤مل ذم )قمقن اعمٕمٌقد( ٟم٘مال قمـ اعْمُٜمِْذِرين

ٌَلمن َُمْٕمٜمَك احْلَِدي٨م، ىَم٤مَل َٟمٌِّل  ٦م سمَِْمِٕمٞمِٗمَٝم٤م : ))اهللِشُم ُُمَّ ْٕ اَم َٟمٍَمَ اهللَّ َهِذِه ا إِٟمَّ

َٕمَٗم٤مء َوُدقَم٤مَءُهْؿ  ((،سمَِدقْمَقهِتِْؿ َوَصاَلهتْؿ َوإظِْماَلصٝمؿْ  ٤ٌَمَدة اًمْمُّ َوَُمْٕمٜم٤َمُه َأنَّ قِم

ـْ اًمتَّ   ىُمُٚمقهبْؿ ُِم
ِ
ُٝمْؿ َأؿَمّد إظِْماَلًص٤م جِلَاَلء ْٟمَٞم٤م، َوضَمَٕمُٚمقا مَهَّ َٕمٚمُّؼ سمُِزظْمُرِف اًمدُّ

 َواطِمد، وَم٠ُمضِمٞم٥َم ُدقَم٤مُؤُهْؿ، َوَزيَم٧ْم َأقْماَمهلْؿ(( اهـ.
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ورسمام ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ: إن يمٜم٤م ٟمٜمٍم سمْمٕمٗم٤مئٜم٤م ومٚمام أُمرٟم٤م اهلل سم٤مًمٕمدة ذم ىمقًمف 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   چ  شمٕم٤ممم:

 ؟{٣٢}األًفال:  چۉ  ې  ې  

٤مجلقاب ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمض اًمٕم٤مروملم، وهق: وُمـ طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم أٟمف أُمر وم

سم٤مًمٕمدة ًمٚمٕمدو، وأظمذه سم٤مًم٘مقة، وأظمؼم أن اًمٜمٍم سمٕمد ذًمؽ يٙمقن سم٤مًمْمٕمٗم٤مء: 

ًمُٞمٕمٚمؿ اخلٚمؼ ومٞمام أُمروا سمف ُمـ آؾمتٕمداد وأظمذ احلذر أن يرضمٕمقا ًمٚمح٘مٞم٘م٦م، 

ٚمٕم٤مدة، ويٕمٚمٛمقا أن اًمٜمٍم ُمـ قمٜمد اهلل يٚم٘مٞمف قمغم يد إوٕمػ، وم٤مٓؾمتٕمداد ًم

واًمٕمٚمؿ سمجٝم٦م اًمٜمٍم ذم اًمْمٕمٞمػ ًمٚمتقطمٞمد، وأن إُمر يمٚمف هلل قم٤مدة وطم٘مٞم٘م٦م 

 يدسمره يمٞمػ ؿم٤مء.

 :ْتٍبي 

ـُ   ىمد وىمع اًمتٕم٤مرض فم٤مهرا سملم هذا احلدي٨م وسملم ظمؼم ُمًٚمؿ: ))اعْم١ُْمُِم

ـْ اهللِ  إمَِم  َوَأطَم٥مُّ  ظَمػْمٌ  اًْمَ٘مِقيُّ  ـِ  ُِم ِٕمٞمِػ، َوذِم  اعْم١ُْمُِم ((، يُمؾي  اًمْمَّ وقمٜمد ظَمػْمٌ

اًمت٠مُمؾ ٓ شمداومع إذ اعمراد سمٛمدح اًم٘مقة.. اًم٘مقة ذم ذات اهلل، وؿمدة اًمٕمزيٛم٦م، 

وسمٛمدح اًمْمٕمػ.. ًملم اجل٤مٟم٥م، ورىم٦م اًم٘مٚم٥م، وآٟمٙم٤ًمر سمٛمِم٤مهدة ضمالل 

اجل٤ٌمر، أو اعمراد سمذم اًم٘مقة.. اًمتجؼم وآؾمتٙم٤ٌمر، وسمذم اًمْمٕمػ.. وٕمػ 
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هٜم٤م أَنؿ يٜمٍمون سم٘مقة اًمٕمزيٛم٦م ذم اًم٘مٞم٤مم سمحؼ اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر، قمغم أٟمف مل ي٘مؾ 

 اًمْمٕمٗم٤مء: وإٟمام ُمراده سمدقم٤مئٝمؿ أو سم٢مظمالصٝمؿ أو ٟمحق ذًمؽ مم٤م ُمر.

 احلديح: فوائد 

أن اًمٜمٍم ًمٞمس سم٤مًم٘مقة وٓ سمٙمثرة اًمٕمدد، وإن يمٜم٤ّم ُم٠مُمقريـ سم٢مىم٤مُم٦م  .1

 ذًمؽ، إٟمام سمّمدق شمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م وارشم٤ٌمـمف سم٤مهلل، واًم٘مرب ُمٜمف.

اًمٜمٍم سمؼميم٦م  قمدم آؾمتٝم٤مٟم٦م سمْمٕمٗم٤مء اعمًٚمٛملم، وم٢مٟمام ُيّمؾ .2

 وضمقدهؿ سمٞمٜمٜم٤م ودقمقهتؿ ًمٜم٤م.

قمدم اًمؽمومع قمغم أهؾ ٓ إًمف إٓ اهلل وٓ اًمتٙمؼم قمٚمٞمٝمؿ، وٓ احلٙمؿ  .3

 سم٤مًمٓم٤مهر قمٚمٞمٝمؿ.
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 احلديح احلادي واخلىطوُ

 واملبالػة الػمو الٍّي عَ 

(( نَ اْدَُتـَطُِّعو َهَؾَك ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 رواه ُمًٚمؿ.

 :غسح احلديح 

ىم٤مهل٤م  ((:اْدَُتـَطُِّعونَ  َهَؾَك ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف صحٌف وؾمٚمؿ: ))

اعمتٜمٓمٕمقن ْجع ُمتٜمٓمع، رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ صمالصم٤ًم، و

وهق اعم٤ٌمًمغ ذم إُمر ىمقًٓ وومٕماًل، وشمٜمٓمع ذم اًمٙمالم أي: سم٤مًمغ ومٞمف يمتِمدق، 

 .: أقمغم اًمٗمؿ ُمـ داظمؾ، وطمٙمك سمْمؿ صمؿ ؾمٙمقنواًمٜمٓمع سمٗمتحتلم

ُ٘مقَن اًْمَٖم٤مًُمقَن اعْمَُج٤مِوُزوَن احْلُُدود :َأْي ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) ذِم  اعْمَُتَٕمٛمن

 َأىْمَقاهلْؿ َوَأوْمَٕم٤مهلْؿ(( اهـ.

وىم٤مل احلٓم٤ميب: اعمتٜمٓمع اعمتٕمٛمؼ ذم اًمٌمء اعمتٙمٚمػ اًمٌح٨م قمٜمف قمغم 

اخل٤مئْملم ومٞمام ٓ شمٌٚمٖمف  ،يٕمٜمٞمٝمؿ ُمذاه٥م أهؾ اًمٙمالم اًمداظمٚملم ومٞمام ٓ

اعمتٙمٚمٛمقن سم٠مىمَم طمٚمقىمٝمؿ،  :اعمٖم٤مًمقن ذم اًمٙمالمش: اًمٜمٝم٤مي٦م»وىم٤مل ذم  ،قم٘مقهلؿ

ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٜمٓمع وهق اًمٖم٤مر إقمغم ُمـ اًمٗمؿ، صمؿ اؾمتٕمٛمؾ ذم يمؾ شمٕمٛمؼ ىمقًٓ 

 وومٕماًل. 
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ىم٤مل اًمٕم٤مىمقزم: يدظمؾ ذم هذا اًمذم ُم٤م يٙمقن اًم٘مّمد ومٞمف ُم٘مّمقرًا قمغم 

ٕمٜمك شم٤مسمٕم٤ًم ًمٚمٗمظ، أُم٤م سم٤مًمٕمٙمس ومٝمق اعمٛمدوح، وهق أن يدع وجيلء اعم ،اًمٚمٗمظ

 اًمرضمؾ ٟمٗمًف دمري قمغم ؾمجٞمتٝم٤م ومٞمام يروم اًمتٕمٌػم قمٜمف ُمـ اعمٕم٤مين يمام ىم٤مل:

 وىمٚم٧م ُم٤م ىمٚم٧م همػم حمتِمؿ  أرؾمٚم٧م ٟمٗمز قمغم ؾمجٞمتٝم٤م

ومٞمف يمراه٦م اًمت٘مٕمر ذم اًمٙمالم : ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٜم٤موي: ))وىم٤مل اًمٜمقوي

تٕمامل وطمٌم اًمٚمٖم٦م ودىم٤مئؼ اإلقمراب ذم سم٤مًمتِمدق وشمٙمٚمػ اًمٗمّم٤مطم٦م واؾم

 .ـاه .خم٤مـم٦ٌم اًمٕمقام وٟمحقهؿ

: اعمراد سم٤محلدي٨م اًمٖم٤مًمقن ذم ظمقوٝمؿ ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمٝمؿ وىمٞمؾ: وىم٤مل همػمه

اًمٖم٤مًمقن : وىمٞمؾ، اعمتٕمٜمتقن ذم اًم١ًمال قمـ قمقيص اعم٤ًمئؾ اًمذي يٜمدر وىمققمٝم٤م

٦م ويًؽمؾمؾ ُمع اًمِمٞمٓم٤من ذم ذم قم٤ٌمدهتؿ سمحٞم٨م خترج قمـ ىمقاٟملم اًمنميٕم

 اهـ. ((ًمقؾمقؾم٦ما

 :تٍبيْ وّي 

ٌَْح٨َم  َأنَّ  َذًمَِؽ  ذِم  َواًمتَّْحِ٘مٞمُؼ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ))  ومِٞمفِ  ُيقضَمدُ  َٓ  قَمامَّ  اًْم

َٛملْمِ  قَمغَم  َٟمصٌّ  ًْ ٤م: ىِم ٌَْح٨َم  َأنْ : َأطَمُدمُهَ ـْ  َي ًَم٦مِ  ذِم  ُدظُمقًمِفِ  قَم َٓ  قَمغَم  اًمٜمَّصن  َد

اَم  سَمْؾ ، َُمْٙمُروهٌ  َٓ  َُمْٓمُٚمقٌب  وَمَٝمَذا ُوضُمقِهَٝم٤م اظْمتاَِلِف  ـْ  قَمغَم  وَمْرًو٤م يَم٤منَ  ُرسمَّ َ  َُم  شَمَٕملمَّ

ـْ  قَمَٚمْٞمفِ  ـَ  ُِم  . اعْمُْجَتِٝمِدي
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َؼ  َأنْ : صَم٤مٟمِٞمِٝماَم  َق  اًْمَٗمْرِق  ُوضُمقهِ  ذِم  اًمٜمََّٔمرَ  ُيَدىمن  ًَمْٞمَس  سمَِٗمْرٍق  ُُمَتاَمصمَِٚملْمِ  سَملْمَ  وَمُٞمَٗمرن

عِ  ذِم  َأصَمرٌ  ًَمفُ  ْ ىَملْمِ  سَملْمَ  جَيَْٛمعَ  سم٠َِمنْ  سم٤ِمًْمَٕمْٙمسِ  َأوْ ، ْٛمعِ اجْلَ  َوْصِػ  ُوضُمقدِ  َُمعَ  اًمنمَّ  ُُمْٗمؽَمِ

ِذي وَمَٝمَذا، َُمَثاًل  ـَمْرِدين  ًمَِقْصٍػ  فُ  اًمَّ َٚمُػ  َذُمَّ ًَّ ـِ  طَمِدي٨ُم  َيٜمَْٓمٌُِؼ  َوقَمَٚمْٞمفِ ، اًم  اسْم

ُٕمقدٍ  ًْ ِٚمؿٌ  َأظْمَرضَمفُ  " اعْمَُتٜمَٓمنُٕمقنَ  َهَٚمَؽ  " َروَمَٕمفُ  َُم ًْ َُم٤منِ  ٞمعَ شَمْْمٞمِ  ومِٞمفِ  َأنَّ  وَمَرَأْوا ُُم  اًمزَّ

َتفُ  ـَم٤مِئَؾ  َٓ  سماَِم  يْمَث٤مرُ  َوُِمْثُٚمفُ ، حَتْ ـْ  اإْلِ ٠َمًَم٦مٍ  قَمغَم  اًمتَّْٗمِريعِ  ُِم ًْ  اًْمِٙمَت٤مِب  ذِم  هَل٤َم َأْصَؾ  َٓ  َُم

 َٓ ٜم٦َّمِ  َو ًُّ َٓ  اًم ْْج٤َمعِ  َو ا اًْمُقىُمقعِ  َٟم٤مِدَرةُ  َوِهَل ، اإْلِ ُف  ضِمدًّ  يَم٤منَ  َزَُم٤مًٟم٤م ومِٞمَٝم٤م وَمَٞمٍْمِ

وًم٤م َٓ ، َأْومَم  َه٤مهَمػْمِ  ذِم  َسْ ـْ  ًَمِزمَ  إنْ  ؾِمٞمَّاَم  َو عُ  اعْمََ٘م٤ملِ  َذًمَِؽ  ُِم  َُم٤م سَمَٞم٤منِ  ذِم  اًمتََّقؾمُّ

ـْ  َوَأؿَمدُّ ، ُوىُمققُمفُ  َيْٙمُثرُ  ١َمالِ  يَمْثَرةِ  ذِم  َذًمَِؽ  ُِم ًُّ ٌَْح٨ُم  اًم ـْ  اًْم ٦ٌَمٍ  ُأُُمقرٍ  قَم  َوَردَّ  ُُمَٖمٞمَّ

عُ  ْ ياَمنٍ  اًمنمَّ ٤م سم٤ِمإْلِ  . ٤ميَمْٞمِٗمٞمَّتِٝمَ  شَمْركِ  َُمعَ  هِبَ

سن  قَم٤ممَلِ  ذِم  ؿَم٤مِهدٌ  ًَمفُ  َيُٙمقنُ  َٓ  َُم٤م َوُِمٜمَْٝم٤م ١َمالِ  احْلِ ًُّ ـْ  يَم٤مًم ٤مقَم٦مِ  َوىْم٧ِم  قَم ًَّ  اًم

ـْ  وِح  َوقَم ـْ  اًمرُّ ةِ  َوقَم ٦مِ  َهِذهِ  ُُمدَّ ُُمَّ ْٕ َّٓ  ُيْٕمَرُف  َٓ  مِم٤َّم َذًمَِؽ  َأُْمَث٤ملِ  إمَم  ا ، سم٤ِمًمٜمَّْ٘مؾِ  إ

ْ  ُِمٜمْفُ  َواًْمَٙمثػِمُ  ٧ٌُْم  مَل ءٌ  ومِٞمفِ  َيْث ياَمنُ  وَمَٞمِج٥ُم ، َرْ ـْ  سمِفِ  اإْلِ  . سَمْح٨ٍم  هَمػْمِ  ُِم

ـْ  َوَأؿَمدُّ  ٌَْح٨ِم  يَمْثَرةُ  َوىَمعَ  َُم٤م َذًمَِؽ  ُِم ؽن  ذِم  قَمٜمْفُ  اًْم ةِ  اًمِمَّ ـْ  َصحَّ  يَماَم  َواحْلَػْمَ  ُِم

ٌَُخ٤مِرين  قِمٜمْدَ  َروَمَٕمفُ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  طَمِدي٨ِم  هِ  اًْم ٤مَءًُمقنَ  اًمٜم٤َّمُس  َيَزاُل  َٓ  } َوهَمػْمِ ًَ  َهَذا َيَت

ـْ  اخْلَْٚمَؼ  ظَمَٚمَؼ اهلُل  ـْ : احْل٤َمومِظُ  ىَم٤مَل  {اهللَ  ظَمَٚمَؼ  وَمَٛم ٤مِئؾِ  ؾَمدَّ  وَمَٛم ًَ  وَم٤مشَمفُ  طَمتَّك سَم٤مَب عْمَ

ـْ  يَمثػِمٌ  طَْمَٙم٤ممِ  ُِم ْٕ تِل ا فُ  ُوىُمققُمَٝم٤م َيْٙمُثرُ  اًمَّ ـْ ، َوقِمْٚمُٛمفُ  وَمْٝمُٛمفُ  َيِ٘مؾُّ  وَم٢مِٟمَّ عْ  َوَُم  ذِم  شَمَقؾمَّ

٤مِئؾِ  شَمْٗمِريعِ  ًَ َٓ ، ْقًمِٞمِدَه٤مَوشمَ  اعْمَ َٓ ، َيٜمُْدرُ  َأوْ  ُوىُمققُمفُ  َيِ٘مؾُّ  ومِٞماَم  ؾِمٞمَّاَم  َو  يَم٤منَ  إنْ  ؾِمٞمَّاَم  َو
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٤ٌَمَه٤مةَ  َذًمَِؽ  قَمغَم  احْل٤َمُِمُؾ  ٦ٌَمَ  اعْمُ فُ  َواعْمَُٖم٤مًَم ِذي قَملْمُ  َوُهقَ ، ومِْٕمُٚمفُ  ُيَذمُّ  وَم٢مِٟمَّ  يَمِرَهفُ  اًمَّ

َٚمُػ  ًَّ  . اًم

ـَ  َوُُمذْ  ٌَْح٨ُم  ُأُْمِٕم ـْ  اًْم  ذِم  ضَم٤مءَ  َُم٤م قَمغَم  حُم٤َموَمًٔم٤م شَمَٕم٤ممَم اهللِ  يِمَت٤مِب  َُمَٕم٤ميِن  قَم

ػِمهِ  ًِ ـْ  شَمْٗم ـْ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  -اهللِ  َرؾُمقلِ  قَم  َوقَم

َح٤مسَم٦مِ  ـَ  اًمّمَّ ِذي ـْ  َوطَمَّمَؾ  اًمتَّٜمِْزيَؾ  ؿَم٤مَهُدوا اًمَّ طَْمَٙم٤ممِ  ُِم ْٕ َتَٗم٤مدُ  َُم٤م ا ًْ ـْ  ُي  َُمٜمُْٓمقىِمفِ  ُِم

ـْ ، َوَُمْٗمُٝمقُِمفِ  ٜم٦َّمِ  َُمَٕم٤ميِن  َوقَم ًُّ ٧ْم  َوَُم٤م اًم ا يَمَذًمَِؽ  قَمَٚمْٞمفِ  َدًمَّ  َيّْمُٚمُح  َُم٤م قَمغَم  ُُمْ٘مَتٍَمً

٦مِ  ِذي وَم٢مِٟمَّفُ ، ومِٞمَٝم٤م ًمِْٚمُحجَّ َٛمُؾ  َذًمَِؽ  َوقَمغَم  سمِفِ  َوُيٜمَْتَٗمعُ  َوَيٜمَْٗمعُ  ُُيَْٛمدُ  اًمَّ   قَمَٛمُؾ  ُُيْ
ِ
 وُمَ٘مَٝم٤مء

َُْمَّم٤مرِ  ْٕ ـْ  ا ـْ  اًمت٤َّمسمِِٕملمَ  ُِم  وَمَٕم٤مَرَوْتَٝم٤م اًمث٤َّمٟمَِٞم٦مُ  اًمٓم٤َّمِئَٗم٦مُ  طَمَدصَم٧ْم  كطَمتَّ ، سَمْٕمَدُهؿْ  وَمَٛم

٤مِئَٗم٦مُ  ُومَم  اًمٓمَّ ْٕ َداُل  اعْمَِراءُ  سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  وَمَٙمُثرَ  ا َدْت  َواجْلِ ٌَْٖمَْم٤مءُ  َوشَمَقًمَّ ـْ  َوُهؿْ  اًْم  َأْهؾِ  ُِم

ـٍ  ـْ  اعمُْْٕمَتِدُل  ُهقَ  َواًْمَقؾَمطُ  َواطِمدٍ  ِدي   يُمؾن  ُِم
ٍ
ء صغم  - ًُمفُ ىَمقْ  ُيِِمػمُ  َذًمَِؽ  َوإمَِم ، َرْ

٤ٌَمِب  ذِم  اعْمَْذيُمقرِ  احْلَِدي٨ِم  ذِم  -اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  اَم  }: اًْم  َهَٚمَؽ  وَم٢مِٟمَّ

ـْ  ٌَْٚمُٙمؿْ  يَم٤منَ  َُم ؿْ  سمَِٙمْثَرةِ  ىَم ظْمتاَِلَف  وَم٢مِنَّ  { َأْٟمٌَِٞم٤مِئِٝمؿْ  قَمغَم  َواظْمتاَِلومِِٝمؿْ  ؾُم١َماهِلِ ِٓ  جَيُرُّ  ا

ْٟمِ٘مَٞم٤مدِ  قَمَدمِ  إمَم  ِٓ ـْ  فُ يُمٚمُّ  َوَهَذا، ا ٞمؿُ  طَمْٞم٨ُم  ُِم ًِ  . سم٤ِمًْمِٕمْٚمؿِ  اعْمُِْمَتِٖمِٚملمَ  شَمْ٘م

٤م ٜم٦َمِ  اًْمِٙمَت٤مِب  ذِم  َوَردَ  سماَِم  اًْمَٕمَٛمُؾ  َوَأُمَّ ًَّ  اًْمَٙماَلمُ  َوىَمعَ  وَمَ٘مدْ ، سمِفِ  َواًمتََِّم٤مهُمُؾ  َواًم

اَِم  ذِم  ْٟمَّم٤مُف  اًْمَٕمَٛمُؾ  َأوْ  اًْمِٕمْٚمؿُ  َهْؾ  َيْٕمٜمِل: َأْومَم  َأهين  قَمغَم  َزادَ  َُم٤م يُمؾُّ  ُيَ٘م٤مَل  َأنْ  َواإْلِ

 . قَملْمٍ  وَمْرُض  اعْمَُٙمٚمَِّػ  طَمؼن  ذِم  ُهقَ  َُم٤م

َٛملْمِ  قَمغَم  ومِٞمفِ  وَم٤مًمٜم٤َّمُس  ًْ ـْ : ىِم ـْ  َوضَمدَ  َُم فِ  ُِم ًِ ةً  َٟمْٗم  َواًمتَّْحِريرِ  اًْمَٗمْٝمؿِ  قَمغَم  ىُمقَّ

ـْ  َأْومَم  سمَِذًمَِؽ  وَمَتَِم٤مهُمُٚمفُ  ٤ٌَمَدةِ  َوشَمَِم٤مهُمُٚمفُ  قَمٜمْفُ  إقْمَراِوفِ  ُِم ـْ اًمٜمَّْٗمعِ  ومِٞمفِ  عم٤َِم سم٤ِمًْمِٕم  ُِم
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ي ـْ ، اعْمَُتَٕمدن ـْ  َوضَمدَ  َوَُم فِ  ُِم ًِ ٤ٌَمًُمفُ  ىُمُّمقًرا َٟمَٗم ٤ٌَمَدةِ  قَمغَم  وَم٢مىِْم  ًمُِٕمْنِ  سمِفِ  َأْومَم  اًْمِٕم

ـِ  اضْمتاَِمعِ  َُْمَرْي ْٕ َل  وَم٢مِنَّ ، ا َوَّ ْٕ َْوؿَمَؽ  اًْمِٕمْٚمؿَ  شَمَركَ  ًَمقْ  ا  سَمْٕمَض  ُيَْمٞمنعَ  َأنْ  قَمغَم  َٕ

طَْمَٙم٤ممِ  ْٕ  . ِوفِ سم٢ِمقِْمَرا ا

ٌََؾ  ًَمقْ  َواًمث٤َّميِن  ٤ٌَمَدةَ  َوشَمَركَ  اًْمِٕمْٚمؿِ  قَمغَم  َأىْم َُْمَرانِ  وَم٤مشَمفُ  اًْمِٕم ْٕ  طُمُّمقلِ  ًمَِٕمَدمِ  ا

لِ  َوَّ ْٕ ـْ  َوإقِْمَراِوفِ  ًَمفُ  ا  اهـ. ((اًمث٤َّميِن  قَم

 احلديح: فوائد 

شمرك اًمتِمدق ذم اًمٙمالم، وشمٙمٚمػ إًمٗم٤مظ اًمّمٕم٦ٌم ذم خم٤مـم٦ٌم  .1

 اًمٕمقام.

  يمؾ رء ؾم٥ٌم هلالك ص٤مطمٌف.سمٞم٤من أن اًمٖمٚمق ذم .2

اعم١مُمـ ٓ يٌح٨م قمام ٓ يٕمٞمٜمف، أو ٓ يٕمقد قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٗمع ذم دٟمٞم٤مه  .3

 وآظمرشمف.

 

 

 

              

                                                 

 (.13/311ومتح اًم٤ٌمري ) (1)
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 احلديح الجاٌي واخلىطوُ

 عالوة اإلمياُ

َـِّذيىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصٌحف وؾمٚمؿ: ))  بَِقِدهِ  َكْػِس  َوا

اًمٌخ٤مري،  (( رواهِمَن اخَلْرِ  ُُيِبَّ ِْلَِخقِه َما ُُيِب  ـِـَْػِسهِ  َل ُيْمِمُن َأَحُدُؿْم َحتَّى

 .واًمٚمٗمظ ًمف اًمٜم٤ًمئلوُمًٚمؿ، و

 :غسح احلديح 

َـِّذي َكْػِس بَِقِدهِ ))ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ:  اًمقاو : ((َوا

 وؾمٚمؿ سمٞمده هق اهلل شمٕم٤ممم ذم وآًمف وصحٌف ًمٚم٘مًؿ، واًمذي ٟمٗمًف صغم اهلل قمٚمٞمف

قماله، ومٝمق ىمًؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، وىمد أيت سمف ًمت٠ميمٞمد إُمر سمٕمده، وٓ ي٘مًؿ احلٌٞم٥م 

وؾمٚمؿ إٓ قمغم رء قمٔمٞمؿ، ومدل هذا اًم٘مًؿ قمغم  وآًمف وصحٌف صغم اهلل قمٚمٞمف

قمٔمٞمؿ ُم٤م ؾمٞمتحدث قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ وظمٓمقرشمف، 

 واًم٘مًؿ يًـ عمثؾ ذًمؽ.

 ٟم٤ًم يم٤مُماًل، وًمٞمس اعم٘مّمقد ٟمٗمل  اإليامن((، أي: إيامَل ُيْمِمُن َأَحُدُؿمْ ))

 سم٤مًمٙمٚمٞم٦م.

 ((  سم٤مًمٜمّم٥م: ٕن طمتك ضم٤مره، وأن سمٕمده٤م ُمْمٛمرة، وَٓحتَّى ُُيِبَّ ))

جيقز اًمرومع ومتٙمقن طمتك قم٤مـمٗم٦م، ومال يّمح اعمٕمٜمك، إذ قمدم اإليامن.. ًمٞمس 

 ؾم٤ًٌٌم ًمٚمٛمح٦ٌم .



  

   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

241 

اعمًٚمؿ ويمذا اعمًٚمٛم٦م، وم٤معمراد هٜم٤م أظمقة اإلؾمالم، وهل  ((ِْلَِخقهِ )) 

أوؾمع ُمـ أظمقة اًمٜم٥ًم، وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مًٓمالين ذم )إرؿم٤مد اًم٤ًمري(: 

))وُيتٛمؾ أن يٙمقن ىمقًمف )أظمٞمف( ؿم٤مُماًل ًمٚمذُمّل أيًْم٤م، سم٠من ُي٥م ًمف اإلؾمالم 

ُمثاًل، وي١ميده طمدي٨م أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ: 

 اًْمَٙمِٚماَمِت ))
ِ
ء َٓ ـْ َي٠ْمظُمُذ قَمٜمنل َه١ُم َـّ َُم ـْ َيْٕمَٛمُؾ هِبِ ُؿ َُم ، َأْو ُيَٕمٚمن َـّ  ((،، وَمَٞمْٕمَٛمُؾ هِبِ

٤م، ىَم٤مَل: )) ًً ِؼ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق ُهَرْيَرَة: ىُمْٚم٧ُم: َأَٟم٤م َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ، وَم٠َمظَمَذ سمَِٞمِدي وَمَٕمدَّ ََخْ اشمَّ

ـْ َأهْمٜمَك اًمٜمَّ  َؿ ًَمَؽ شَمُٙم ًَ ٌََد اًمٜم٤َّمِس، َواْرَض سماَِم ىَم ـْ َأقْم ـْ اعْمََح٤مِرَم شَمُٙم
ًِ ٤مِس، َوَأطْم

ِٚماًم  ًْ ـْ ُُم َؽ شَمُٙم ًِ ـْ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم، َوَأطِم٥مَّ ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم٤م حُت٥ِمُّ ًمِٜمَْٗم ((  إمَِم ضَم٤مِرَك شَمُٙم

 احلدي٨م رواه اًمؽمُمذي وهمػمه ُمـ رواي٦م احلًـ قمـ أيب هريرة(( اهـ.

وىم٤مل اسمـ اًمٕمامد: إومم أن ُيٛمؾ قمغم قمٛمقم إظمقة: طمتك يِمٛمؾ 

ًمٙم٤مومر ُم٤م ُي٥مُّ ًمٜمٗمًف ُمـ دظمقًمف ذم اإلؾمالم يمام ُي٥ّم اًمٙم٤مومر، ومٞمح٥ّم ٕظمٞمف ا

 ًمٚمٛمًٚمؿ دواُمف، وُمـ صمؿ يم٤من اًمدقم٤مء سم٤مهلداي٦م ُمًتح٤ًٌم. اهـ.

أي:  ُمثؾ ُم٤م ُي٥م ًمٜمٗمًف ُمـ اخلػم يمام ذم  ((،ِمَن اخَلْرِ  َما ُُيِب  ـِـَْػِسهِ ))

رواي٦م اإلُم٤مم أمحد، ىم٤مل ذم )ومتح اًم٤ٌمري(: ))واخلػم يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م شمٕمؿ 

قم٤مت واعم٤ٌمطم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م، وخترج اعمٜمٝمٞم٤مت: ٕن اؾمؿ اخلػم اًمٓم٤م

                                                 

 (.1/133إرؿم٤مد اًم٤ًمري ) (1)

 (.2/23اٟمٔمر:  دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ) (2)
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وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي:  ٓ يتٜم٤موهل٤م، واعمح٦ٌم إرادة ُم٤م يٕمت٘مده ظمػمًا(( اهـ،

ُه  َتِٚمذُّ ًْ ، صُمؿَّ اعْمَْٞمؾ ىَمْد َيُٙمقن عم٤َِم َي ٦ٌَّم اعْمَْٞمؾ إمَِم َُم٤م ُيَقاومِؼ اعْمُِح٥من ))َأْصؾ اعْمََح

 ًَ ْٟم ْقت َواًمٓمََّٕم٤مم َوَٟمْحقَه٤م َوىَمْد اإْلِ قَرة َواًمّمَّ ـِ اًمّمُّ ًْ ٜمُف يَمُح ًِ َتْح ًْ ٤من، َوَي

لَم َواًْمُٕمَٚماَمء َوَأْهؾ اًْمَٗمْْمؾ  ٤محِلِ ٦ٌَِّم اًمّمَّ ٤ٌَمـمِٜم٦َم يَمَٛمَح ُه سمَِٕمْ٘مِٚمِف ًمِْٚمَٛمَٕم٤ميِن اًْم َتِٚمذُّ ًْ َي

٤مٟمِِف إًَِمْٞمِف، َوَدوْمٕمف اعْمََْم٤مرَّ  ًَ طْم  َواعْمََٙم٤مِرَه قَمٜمُْف(( اهـ.  ُُمْٓمَٚمً٘م٤م، َوىَمْد َيُٙمقن إِلِ

وهذا وارد ُمقرد اعم٤ٌمًمٖم٦م، وإٓ ومال سمد ُمـ سم٘مٞم٦م إريم٤من طمتك يٙمٛمؾ 

 إيامٟمف.

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ))واعمراد سم٤مًمٜمٗمل يمامل اإليامن، وٟمٗمك اؾمؿ اًمٌمء 

قمغم ُمٕمٜمك ٟمٗمل اًمٙمامل قمٜمف.. ُمًتٗمٞمض ذم يمالُمٝمؿ، يم٘مقهلؿ: )ومالن ًمٞمس 

أن يٙمقن ُمـ طمّمٚم٧م ًمف هذه اخلّمٚم٦م ُم١مُمٜم٤ًم سم٢مٟم٤ًمن(، وم٢من ىمٞمؾ: ومٞمٚمزم 

 يم٤مُماًل، وإن مل ي٠مت سمٌ٘مٞم٦م إريم٤من.

أضمٞم٥م: سم٠من هذا ورد ُمقرد اعم٤ٌمًمٖم٦م، أو يًتٗم٤مد ُمـ ىمقًمف: )ٕظمٞمف  

ُمالطمٔم٦م سم٘مٞم٦م صٗم٤مت اعمًٚمؿ، وىمد سح سمـ طم٤ٌمن ُمـ رواي٦م سمـ  اعمًٚمؿ(

ْ أيب قمدي قمـ طمًلم اعمٕمٚمؿ سم٤معمراد، وًمٗمٔمف: )) ((، نِ اَم يْ اإلِ  ٦مَ ٘مَ ٞمْ ٘مِ طَم  دٌ ٌْ قمَ  غُ ٚمُ ٌْ يَ  َٓ

                                                 

 (.٤ٌ1/66مري )ومتح اًم (1)

 (.2/191ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 يمام ذم رواي٦م قمٜمد أمحد، واًمٜم٤ًمئل. (3)
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وُمٕمٜمك احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤م اًمٙمامل، َضورة أن ُمـ مل يتّمػ هبذه اًمّمٗم٦م.. ٓ يٙمقن 

 يم٤مومرًا(( اهـ.

وىمد سملم اًمٕمٚمامء اعمراد هبذه اعمح٦ٌم، وم٘م٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ))وًمٞمس 

اعمراد أن ُيّمؾ ٕظمٞمف ُم٤م طمّمؾ ًمف ٓ ُمع ؾمٚمٌف قمٜمف، وٓ ُمع سم٘م٤مئف سمٕمٞمٜمف ًمف، 

 حم٤مل وىم٤مل أسمق اًمزٟم٤مد سمـ هاج: فم٤مهر إذ ىمٞم٤مم اجلقهر أو اًمٕمرض سمٛمحٚملم

هذا احلدي٨م ـمٚم٥م اعم٤ًمواة، وطم٘مٞم٘متف شمًتٚمزم اًمتٗمْمٞمؾ: ٕن يمؾ أطمد ُي٥م 

أن يٙمقن أومْمؾ ُمـ همػمه، وم٢مذا أطم٥م ٕظمٞمف ُمثٚمف.. وم٘مد دظمؾ ذم ْجٚم٦م 

اعمٗمْمقًملم. ىمٚم٧م: أىمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض هذا، وومٞمف ٟمٔمر، إذ اعمراد اًمزضمر قمـ 

قمغم اًمتقاوع، ومال ُي٥م أن يٙمقن أومْمؾ  هذه اإلرادة: ٕن اعم٘مّمقد احل٨م

ې  ى      چ ُمـ همػمه، ومٝمق ُمًتٚمزم ًمٚمٛم٤ًمواة، ويًتٗم٤مد ذًمؽ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

، وٓ {٢٦}القصص:  چى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  

يتؿ ذًمؽ آ سمؽمك احلًد، واًمٖمؾ، واحل٘مد، واًمٖمش، ويمٚمٝم٤م ظمّم٤مل 

 ُمذُمقُم٦م(( اهـ.

اَلح: َوَهَذا ىَمْد  وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: ))ىَم٤مَل  ْٞمخ َأسُمق قَمْٛمرو سْمـ اًمّمَّ اًمِمَّ

َٓ َيْٙمُٛمؾ إِياَمن َأطَمديُمْؿ  ْٕم٥م اعْمُْٛمَتٜمِع، َوًَمْٞمَس يَمَذًمَِؽ، إِْذ َُمْٕمٜم٤َمُه  ـْ اًمّمَّ ُيَٕمدُّ ُِم

                                                 

 (.1/66ومتح اًم٤ٌمري ) (1)

 (.1/67ومتح اًم٤ٌمري ) (2)
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ِف، َواًْمِ٘مَٞم٤مم سمَِذًمَِؽ َُيُّْمؾ سم٠َِمنْ  ًِ ؾْماَلم ُِمْثؾ َُم٤م ُُي٥ِّم ًمِٜمَْٗم ظَِمٞمِف ذِم اإْلِ ِٕ  طَمتَّك ُُي٥ِّم 

َٓ شَمٜمُْ٘مص اًمٜمنْٕمَٛم٦م  َٓ ُيَزامِحُف ومِٞمَٝم٤م، سمَِحْٞم٨ُم  ـْ ضِمَٝم٦ٍم  ُُي٥ِّم ًَمُف طُمُّمقل ُِمْثؾ َذًمَِؽ ُِم

اَم َيْٕمُنُ  ِٚمٞمؿ، إِٟمَّ ًَّ ـْ اًمٜمنْٕمَٛم٦م قَمَٚمْٞمِف، َوَذًمَِؽ ؾَمْٝمؾ قَمغَم اًْمَ٘مْٚم٥م اًم قَمغَم َأظِمٞمِف ؿَمْٞمًئ٤م ُِم

هِمؾ.  قَم٤موَم٤مَٟم٤م اهللَّ َوإظِْم   َقاَٟمٜم٤َم َأْْجَِٕملَم(( اهـ.قَمغَم اًْمَ٘مْٚم٥م اًمدَّ

 وهل يبغض ْلخقه ما يبغضه ــػسه؟

: ىم٤مل اًمٙمرُم٤مين: وُمـ اإليامن أيْم٤م أن ؽائدةىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: )) 

 _ أي: ذم احلدي٨م  –يٌٖمض ٕظمٞمف ُم٤م يٌٖمض ًمٜمٗمًف ُمـ اًمنم، ومل يذيمره 

ٕن طم٥م اًمٌمء ُمًتٚمزم ًمٌٖمض ٟم٘مٞمْمف، ومؽمك اًمتٜمّمٞمص قمٚمٞمف ايمتٗم٤مء(( 

اهـ.

وىم٤مل ذم )قمٛمدة اًم٘م٤مري(: ))ويمذًمؽ اإلٟم٤ًمن ُي٥م أن يٜمتّمػ ُمـ 

أو طمؼ.. سم٤مدر إمم اإلٟمّم٤مف طم٘مف وُمٔمٚمٛمتف، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ٕظمٞمف قمٜمده ُمٔمٚمٛم٦م

 ُمـ ٟمٗمًف(( اهـ.

ْختَِٞم٤ميِنّ أن ُمدار  ًن وىمد شم٘مدم ذم ذح احلدي٨م اًمث٤مُمـ ىمقل أيب داود اًم

 ذي ٟمحـ سمّمدده. اًمديـ قمغم أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م وذيمر أن أطمده٤م هذا احلدي٨م اًم

 

                                                 

 (.2/193ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

 (.1/67ومتح اًم٤ٌمري ) (2)

 (.1/195قمٛمدة اًم٘م٤مري ) (3)
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 احلديح: فوائد 

أن اعم١مُمـ ُمع اعم١مُمـ يم٤مًمٜمٗمس اًمقاطمدة، ومٞمٜمٌٖمل أن ُي٥ّم هل٤م ُم٤م  .1

 ُي٥ّم ًمٜمٗمًف ُمـ طمٞم٨م إَن٤م ٟمٗمس واطمدة.

 أن ُمـ يمامل اإليامن أن ُي٥م ٕظمٞمف ُم٤م ُيٌف ًمٜمٗمًف. .2

 اعم١مُمـ ُيٛمؾ اخلػم ًمٙمؾ ُمـ يدب قمغم فمٝمر إرض. .3
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 وُاحلديح الجالح واخلىط

 أدب األكن

 َوَأَكا آُؿُل  َل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 (( رواه اًمٌخ٤مري.ُمتَّؽِئٌ 

 :ضبب احلديح 

ٌْدِ  :ويم٤من ؾم٥ٌم هذا احلدي٨م ـِ اهللِ  طمدي٨م قَم ِلن  َأْهَدْي٧ُم  ىَم٤مَل: سُمْنٍ  سْم  ًمِٚمٜمٌَّ

قَمَٚمْٞمِف َوآًمِِف اهلُل  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَجَث٤م ؿَم٤مًة، َوؾَمٚمَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَٚمْٞمفِ اهلُل  َصغمَّ 

ٌََتْٞمفِ  قَمغَم  َوؾَمٚمَّؿَ  َوَصْحٌِفِ  : وَمَ٘م٤مَل  َي٠ْميُمُؾ، ُريْم ٦ُم؟ َهِذهِ  َُم٤م َأقْمَرايِبٌّ ًَ ْٚم  ))إِنَّ  وَمَ٘م٤مَل: اجْلِ

ًٌْدا ضَمَٕمَٚمٜمِلاهللَ  ْ  يَمِرياًم، قَم َٕمْٚمٜمِل َومَل ٤ٌَّمًرا جَيْ وذم ظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، أقَمٜمِٞمًدا((  ضَم

ِلن  ًمٗمظ قمٜمد أسمق داود: يَم٤منَ   ُيَ٘م٤مُل  ىَمّْمَٕم٦مٌ  َوؾَمٚمَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَٚمْٞمفِ اهللُ  َصغمَّ  ًمِٚمٜمٌَّ

اءُ  هَل٤َم ِٛمُٚمَٝم٤م اًْمَٖمرَّ َحك َوؾَمَجُدوا َأْوَحْقا وَمَٚمامَّ  ،ِرضَم٤ملٍ  َأْرسَمَٕم٦مُ  َُيْ  سمِتِْٚمَؽ  ُأيِتَ  ..اًمْمُّ

قا ،ومِٞمَٝم٤م صُمِردَ  َوىَمدْ  َيْٕمٜمِل ،اًْمَ٘مّْمَٕم٦مِ  اهللِ  َرؾُمقُل  ضَمَث٤م ..يَمَثُروا وَمَٚمامَّ  ،قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَم٤مًْمَتٗمُّ

٦مُ  َهِذهِ  َُم٤م :َأقْمَرايِبٌّ  وَمَ٘م٤مَل  ،َوؾَمٚمَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَٚمْٞمفِ اهللُ  َصغمَّ  ًَ ْٚم ِلُّ  ىَم٤مَل  ،اجْلِ  اًمٜمٌَّ

ًٌْدا ضَمَٕمَٚمٜمِلاهللَ  إِنَّ )) :َوؾَمٚمَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَٚمْٞمفِ اهللُ  َصغمَّ  ْ  ،يَمِرياًم  قَم َٕمْٚمٜمِل َومَل  جَيْ

٤ٌَّمًرا  :َوؾَمٚمَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَٚمْٞمفِ اهللُ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  صُمؿَّ  ((،قَمٜمِٞمًدا ضَم

ـْ  يُمُٚمقا)) ٤ٌَمَركْ  ِذْرَوهَت٤َم َوَدقُمقا ،طَمَقاًَمْٞمَٝم٤م ُِم  .((ومِٞمَٝم٤م ُي
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 :غسح احلديح  

 ((:ُمتَّؽِاائٌ  َوَأَكااا آُؿااُل  َل ٚمؿ: ))ىمقًمــف صــغم اهلل قمٚمٞمــف وآًمــف وصــحٌف وؾمــ

اظمتٚمػ ذم صٗم٦م آشمٙم٤مء، وم٘مٞمؾ: أن يتٛمٙمـ ذم اجلٚمقس ًمأليمؾ قمـغم أي صـٗم٦م 

يم٤من، وىمٞمؾ: أن يٛمٞمؾ قمغم أطمد ؿم٘مٞمف، وىمٞمؾ: أن يٕمتٛمد قمغم يده اًمٞمنـى ُمــ 

 إرض. 

حت٥ًم اًمٕم٤مُم٦م أن اعمتٙمئ هق إيمؾ قمغم أطمد ؿم٘مٞمف، وًمٞمس  :ىم٤مل اخلٓم٤ميب

 .د قمغم اًمقـم٤مء اًمذي حتتفيمذًمؽ: سمؾ هق اعمٕمتٛم

وُمٕمٜمك احلدي٨م إين ٓ أىمٕمد ُمتٙمئ٤م قمغم اًمقـم٤مء قمٜمد إيمؾ ومٕمؾ ُمـ ىم٤مل: 

 .ومٚمذًمؽ أىمٕمد ُمًتقومزا ،وم٢مين ٓ آيمؾ آ اًمٌٚمٖم٦م ُمـ اًمزاد ،يًتٙمثر ُمـ اًمٓمٕم٤مم

ومل  /وضمزم سمـ اجلقزي ذم شمٗمًػم آشمٙم٤مء سم٠مٟمف اعمٞمؾ قمغم أطمد اًمِم٘ملم

 .ٟمٙم٤مر اخلٓم٤ميب ذًمؽيٚمتٗم٧م إل

أن ُمـ ومن آشمٙم٤مء سم٤معمٞمؾ قمغم أطمد  (اًمٜمٝم٤مي٦م)إصمػم ذم وطمٙمك سمـ 

وٓ ،اًمِم٘ملم شم٠موًمف قمغم ُمذه٥م اًمٓم٥م سم٠مٟمف ٓ يٜمحدر ذم جم٤مري اًمٓمٕم٤مم ؾمٝمال 

 .ورسمام شم٠مذى سمف ،يًٞمٖمف هٜمٞمئ٤م

 حلي األكن وتلئًا: 

ومزقمؿ سمـ اًم٘م٤مص طمٙمؿ إيمؾ ُمتٙمئ٤ًم ُمٙمروه، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ))

ىمد يٙمره ًمٖمػمه   :وم٘م٤مل ،شمٕم٘مٌف اًمٌٞمٝم٘ملو ،أن ذًمؽ ُمـ اخلّم٤مئص اًمٜمٌقي٦م

وم٢من  :ىم٤مل ،وأصٚمف ُم٠مظمقذ ُمـ ُمٚمقك اًمٕمجؿ ،ٕٟمف ُمـ ومٕمؾ اعمتٕمٔمٛملم :أيْم٤مً 
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 ،مل يٙمـ ذم ذًمؽ يمراه٦م ..يم٤من سم٤معمرء ُم٤مٟمع ٓ يتٛمٙمـ ُمٕمف ُمـ إيمؾ آ ُمتٙمئ٤مً 

وأؿم٤مر إمم محؾ ذًمؽ  ،صمؿ ؾم٤مق قمـ ْج٤مقم٦م ُمـ اًمًٚمػ إَنؿ أيمٚمقا يمذًمؽ

ظمرج سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ سمـ قم٤ٌمس أاحلٛمؾ ٟمٔمر، وىمد وذم ، قمٜمٝمؿ قمغم اًميورة

وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وقمٌٞمدة اًمًٚمامين وحمٛمد سمـ ؾمػميـ وقمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر 

 ..أو ظمالف إومم وإذا صم٧ٌم يمقٟمف ُمٙمروه٤مً  ،واًمزهري ضمقاز ذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤مً 

قمغم ريمٌتٞمف وفمٝمقر  وم٤معمًتح٥م ذم صٗم٦م اجلٚمقس ًمأليمؾ أن يٙمقن ضم٤مصمٞم٤مً 

واؾمتثٜمك اًمٖمزازم ُمـ  ،ٜمل وجيٚمس قمغم اًمٞمنىضمؾ اًمٞمٛمأو يٜمّم٥م اًمرن  ،ىمدُمٞمف

وأىمقى ُم٤م  ،واظمتٚمػ ذم قمٚم٦م اًمٙمراه٦م ،أيمؾ اًمٌ٘مؾ ..يمراه٦م إيمؾ ُمْمٓمجٕم٤مً 

يم٤مٟمقا  :ورد ذم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ىم٤مل

وإمم ذًمؽ يِمػم سم٘مٞم٦م ُم٤م  ،خم٤موم٦م أن شمٕمٔمؿ سمٓمقَنؿ :يٙمرهقن أن ي٠ميمٚمقا اشمٙم٤مءة

ويمذًمؽ ُم٤م  ،ووضمف اًمٙمراه٦م ومٞمف فم٤مهر،ومٝمق اعمٕمتٛمد  ،٤مرورد ومٞمف ُمـ إظمٌ

  (( اهـ.أؿم٤مر إًمٞمف سمـ إصمػم ُمـ ضمٝم٦م اًمٓم٥م

 احلديح: فوائد 

قمغم اعم١مُمـ أن جيٚمس قمغم ُم٤مئدة اًمٓمٕم٤مم قمغم هٞمئ٦م ٓ شمِمٕمر سم٤مًمٙمؼم  .1

 واًمتٗم٤مظمر.

 احل٨م قمغم اًمتقاوع اىمتداء سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ. .2

                                                 

 (.9/613ومتح اًم٤ٌمري ) (1)
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 اخلىطوُاحلديح السابع و

 اختياز الصاحب

َل ُتَصاِحْب إِلَّ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 .، وأسمق داود(( طمدي٨م صحٞمح رواه أمحدُمْمِمـًا، َوَل َيْلُؿْل َصَعاَمَك إِلَّ َتِؼي  

 :غسح احلديح 

 ((،اَل ُتَصاِحْب إِلَّ ُمْمِمـً ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ٱ  ٻ  چ  :ومٞمف َنل قمـ ُمقآة اًمٙمٗم٤مر وُمقدهتؿ وُمّم٤مطمٌتٝمؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  

 .{١١}الوجادلت:  چڈ 

٦ٌَم ىم٤م ـْ ُُمَّم٤مطَم ل ذم )قمقن اعمٕمٌقد(: ))َأْي يَم٤مُِماًل، َأْو اعْمَُراد اًمٜمَّْٝمل قَم

ـِ ضِمٜمْس  يـ، وَم٤معْمَُراد سم٤ِمعْم١ُْمُِم ة ذِم اًمدن ٌَتٝمْؿ ُُمِيَّ َنَّ ُُمَّم٤مطَم ِٕ ٤مر َواعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم  اًْمُٙمٗمَّ

 اعْم١ُْمُِمٜملَِم(( اهـ.

                                                 

 (.8/24قمقن اعمٕمٌقد ) (1)
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ىم٦م، وُمـ صمؿ ىمٞمؾ: ىم٤مل اعمٜم٤موي: ))ويم٤مُمؾ اإليامن أومم: ٕن اًمٓم٤ٌمع ها

صح٦ٌم إظمٞم٤مر شمقرث اخلػم، وصح٦ٌم إذار شمقرث اًمنم، يم٤مًمريح إذا 

 ُمرت قمغم اًمٜمتـ محٚم٧م ٟمتٜم٤م، وإذا ُمرت قمغم اًمٓمٞم٥م محٚم٧م ـمٞم٤ٌم(( اهـ.

 وي٘مقل اإلُم٤مم احلٌٞم٥م قمٌداهلل سمـ طمًلم سمـ ـم٤مهر:

 لن ٌِـــــــــــاًمٜمَّ  ٦مَ ٜمَّ ؾُمـــــــــــ َت دْ رَ أَ  نْ إِ وَ 

 

ــــــــــ ٤مءَ َٟمــــــــــرَ ىمُ  َـّ ٌَ ٜمِ تَ ٤مضْم وَمــــــــــ ًُّ  قْ اًم
ِ
 ء

ـــــــ نَّ إِ  دِ ؿِم رْ ُمُ  ؾَّ يمُ  ٤مِب حَ ْص إَ  ـَ ُمِ  ِؽْم ظَم اْ وَ   ـــــــ ـَ يْ رَ اًمَ٘م ـــــــ٘مْ يَ  ـِ يْ رِ ٘مَ ٤مًمْ سمِ  ْي دِ َت

ـــومَ   ـــظْم إَ  ٦مُ ٌَ حْ ُّم ـــ٘مَ ٚمْ ًمِ  ٤مرِ َٞم  اءْ وَ دَ  ٥ِم ْٚم

 

ـــــزَ شمَ  ـــــ٘مَ ٚمْ ًمِ  دُ ْي ـــــٟمَ  ٥ِم ْٚم ـــــقَ ٤ًم وَ ٤مـمَ َِم  ْى ىُم

ــــوَ   ــــاجلُ  ٦مُ ٌَ حْ ُص ــــقمَ اٌء وَ دَ  ٤ملِ ٝمَّ  كَٛم

 

ــــــ ٥ِم ْٚمــــــ٘مَ ٚمْ ًمِ  دُ ْيــــــزَ شمَ  ًَّ  اَم ٘مَ ؾَمــــــ ؿِ ٞمْ ٘مِ اًم

اًمِم٤مومٕمل: ًمٞمس أطمد إٓ ًمف حم٥م وُمٌٖمض، وم٢مذن ٓ سمد ُمـ اإلُم٤مم ل وىم٤م 

 ذًمؽ، ومٚمٞمٙمـ اعمرضمع إمم أهؾ ـم٤مقم٦م اهلل.

وىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمكم يمرم اهلل وضمٝمف: ىمٓمع فمٝمري رضمالن: قم٤ممل ُمتٝمتؽ، 

وضم٤مهؾ ُمتٜمًؽ، وم٤مًمٕم٤ممل يٖمر اًمٜم٤مس سمتٝمتٙمف، واجل٤مهؾ يٗمتٜمٝمؿ سمتٜمًٙمف، 

 سمؾ عمٕمروم٦م احلؼ اهـ.ومٕمٚمٞمؽ سم٤مُمتح٤من ُمـ أردت صحٌتف ٓ ًمٙمِمػ قمقرة 

ع يٍمف ىمقى اًمٓمٕم٤مم إمم ((، أيَوَل َيْلُؿْل َصَعاَمَك إِلَّ َتِؼي  )) : ُمتقرن

قم٤ٌمدة اهلل: ٕن اعمٓم٤مقمٛم٦م شمقضم٥م إًمٗم٦م، وشم١مدي إمم اخلٚمٓم٦م: سمؾ هل أوصمؼ 

قمرى اعمداظمٚم٦م، وخم٤مًمٓم٦م همػم اًمت٘مل خيؾ سم٤مًمديـ، ويقىمع ذم اًمِمٌف 

                                                 

 (.8/611٘مدير )ومٞمض اًم (1)

 (.8/611ومٞمض اًم٘مدير )اٟمٔمر:  (2)
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ٓم٦م اًمٗمج٤مر، إذ ٓ ختٚمق قمـ وم٤ًمد إُم٤م واعمحٔمقرات، ومٙم٠مٟمف يٜمٝمك قمـ خم٤مًم

سمٛمت٤مسمٕم٦م ذم ومٕمؾ، أو ُم٤ًمحم٦م ذم إهمْم٤مء قمـ ُمٜمٙمر، وم٢من ؾمٚمؿ ُمـ ذًمؽ، وٓ 

 يٙم٤مد.. ومال ختٓمئف ومتٜم٦م اًمٖمػم سمف.

واًمٜمٝمل وإن ٟم٥ًم إمم اًمت٘مل ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م ُمًٜمد إمم ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم ومٝمق 

 ُمـ ىمٌٞمؾ ٓ أريٜمؽ ه٤م هٜم٤م، وم٤معمٕمٜمك: ٓ شمٓمٕمؿ ـمٕم٤مُمؽ إٓ شم٘مٞم٤م

قْمَقة ُدون ـَمَٕم٤مم احْل٤َمضَم٦م، َوَذًمَِؽ  ىَم٤مَل  اَم ضَم٤مَء َهَذا ذِم ـَمَٕم٤مم اًمدَّ : إِٟمَّ اخْلَٓم٤َّميِبُّ

ٌَْح٤مٟمف ىَم٤مَل:  }اإلًساى:  چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ َأنَّ اهللَّ ؾُم

اَم {٢ َٓ َأشْمِ٘مَٞم٤مء، َوإِٟمَّ ٤مًرا هَمػْم ُُم١ْمُِمٜملَِم َو اَءُهْؿ يَم٤مُٟمقا يُمٗمَّ َر قَمَٚمْٞمِف ، َوَُمْٕمُٚمقم َأنَّ ُأَهَ  طَمذَّ

ـْ خُم٤َمًَمَٓمتف َوُُم١َمايَمَٚمتف، وَم٢مِنَّ  ـْ ًَمْٞمَس سمَِتِ٘ملي َوَزضَمَر قَم ٦ٌَم َُم ـْ ُصْح اَلم ُِم ًَّ اًم

ة ذِم اًْمُ٘مُٚمقب. اهـ. ًُْمَٗم٦م َواعمََْقدَّ ْٕ  اعْمَُٓم٤مقَمَٛم٦م شُمقىِمع ا

وىم٤مل اًمٓمٞمٌل: )وٓ ي٠ميمؾ(: َنل ًمٖمػم اًمت٘مل أن ي٠ميمؾ ـمٕم٤مُمف، واعمراد َنٞمف 

يتٕمرض عم٤م ٓ ي٠ميمؾ اًمت٘مل ـمٕم٤مُمف ُمـ يم٥ًم احلرام، وشمٕم٤مـمل ُم٤م يٜمٗمر  قمـ أن

 قمٜمف اًمت٘مل، وم٤معمٕمٜمك: ٓ شمّم٤مطم٥م إٓ ُمٓمٞمٕم٤م، وٓ خت٤مًمؾ إٓ شم٘مٞم٤م. اهـ.

 

 

                                                 

 (.8/24اٟمٔمر:  قمقن اعمٕمٌقد ) (1)

 (.5/399اٟمٔمر:  حتٗم٦م إطمقذي ) (2)
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 احلديح:  فوائد 

إُمر سمٛمالزُم٦م إشم٘مٞم٤مء ودوام خم٤مًمٓمتٝمؿ، وشمرك اًمٗمج٤مر  .1

 وجم٤مٟمٌتٝمؿ.

 اًمٜمٝمل قمـ ُمقآة اًمٙمٗم٤مر وُمقدهتؿ. .2

ٕمؾ صدىمتف ومٞمٛمـ يًتح٘مٝم٤م ممـ يًتٕملم هب٤م قمغم احلرص قمغم أن جي .3

 ـم٤مقم٦م اهلل ٓ قمغم ُمٕمّمٞمتف.
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 احلديح اخلاوظ واخلىطوُ

 بالركس الػفاء

َة ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) َل َحْوَل َوَل ُؾوَّ

َها اهَلم  إِلَّ بِاللِ َدَوْاٌء ِمْن تِْسٍع َوتِْسِعْعَ َدْاٍء، أَ  (( طمدي٨م طمًـ رواه اسمـ ْيَّسُ

 أيب اًمدٟمٞم٤م.

 :غسح احلديح 

َة إِلَّ بِاللِىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  ((َل َحْوَل َوَل ُؾوَّ

أي: ٓ طمقل زم قمـ اعمٕم٤ميص إٓ سمٕمّمٛم٦م اهلل وطمٗمٔمف، وٓ ىمقة زم قمغم اًمٓم٤مقم٦م 

قل واًم٘مقة إٓ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ذم إٓ سم٢مقم٤مٟم٦م اهلل وشمقومٞم٘مف، ومٗمٞمف اًمتٜمّّمؾ قمـ احل

 قماله، وإفمٝم٤مر اًمٕمجز واعمًٙمٜم٦م واًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم.

وؾمٚمؿ قمٜمدُم٤م  وآًمف وصحٌف وىمد ومنه٤م سمذًمؽ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف

وآًمف  ىم٤مهل٤م اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

ػُمَه٤موؾمٚمؿ:)) وصحٌف ًِ َٓ ىَم٤مَل:)) َوَرؾُمقًمف َأقْمَٚمؿ. ىم٤مل: اهللُ  ؟((شَمْدِري َُم٤م شَمْٗم

َّٓ سمَِٕمْقِن اهللِ َة قَمغَم ـَم٤مقَم٦م اهللِ إِ َٓ ىُمقَّ َّٓ سمِِٕمّْمَٛم٦ِم اهللِ، َو ـْ َُمْٕمِّمَٞم٦ِم اهللِ إِ  ((طَمْقل قَم

 أظمرضمف اًمٌزار واًمٌٞمٝم٘مل.

: ىَم٤مَل  وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ:)) ىَم٤مَل اهْلََرِويُّ

َّٓ سمَِٛمِِمٞمَئ٦ِم اهللِ.  َأسُمق اهْلَْٞمَثؿ:  َٓ اؾِْمتَِٓم٤مقَم٦م إِ َٓ طَمَريَم٦م َو )احْلَْقل (: احْلََريَم٦م، َأْي: 

ة ذِم حَتِّْمٞمؾ  َٓ ىُمقَّ ، َو َٓ طَمْقل ذِم َدوْمع َذي َويَمَذا ىَم٤مَل صَمْٕمَٚم٥م َوآظَمُروَن، َوىِمٞمَؾ: 
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َّٓ سمِ  ـْ َُمْٕمِّمَٞم٦م اهللِ إِ َٓ طَمْقل قَم َّٓ  سم٤مهللِ، َوىِمٞمَؾ:  ة قَمغَم ظَمػْم إِ َٓ ىُمقَّ ِٕمّْمَٛمتِِف، َو

ُٕمقد َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف(( اهـ. ًْ ـْ اسِْمـ َُم َّٓ سمَِٛمُٕمقَٟمتِِف، َوطُمِٙمَل َهَذا قَم  ـَم٤مقَمتف إِ

 ((: واًمدواء ُم٤م يًتخدم ًمِمٗم٤مء اعمرى سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.َدَوْاءٌ ))

َها اهَلم  )) واًمت٘مٞمٞمد  اعمرض، ((: واًمداء: هقِمْن تِْسٍع َوتِْسِعْعَ َدْاٍء، َأْيَّسُ

سم٤مًمٕمدد ُمقيمقل إمم قمٚمؿ اًمِم٤مرع، وُيتٛمؾ أن اعمراد: اًمتٙمثػم: ًمٙمٜمف يٌٕمده أٟمف مل 

 يٕمٝمد إٓ ذم اًمًٌٕملم وٟمحقه٤م.

: ي٘مقل اإلٟم٤ًمن، يذي٥م اًمذي احلزن واهلؿ: هقوأينه٤م: سمٛمٕمٜمك أىمٚمٝم٤م،  

 اًمذي احلزن هق واهلؿىم٤مل ذم )ومٞمض اًم٘مدير(: )) أذاسمٜمل،: أي اًمٌمُء، مهٜمل

 ومٞمٝم٤م ُيّمؾ عم٤م اًمٜمٗمس ذم ظمِمقٟم٦م وهق احلََزن، ُمـ أؿمد اإلٟم٤ًمن، ومٝمق يذي٥م

 قمغم احلزن أن واحلزن.. اهلؿ سملم اًمٗمرق اًم٘م٤ميض: وىم٤مل وم٤مومؽمىم٤م، اًمٖمؿ، ُمـ

 طمٞم٨م ُمـ اهلؿ وم٢من واًمْمٕمػ، سم٤مًمِمدة اًمٗمرق وىمٞمؾ، ًمٚمٛمًت٘مٌؾ واهلؿ اعم٤ميض،

 ٜم٤مموؾم أذاسمٜمل، سمٛمٕمٜمك اعمرض أمهٜمل ي٘م٤مل: اًمذوسم٤من، ذم أصؾ شمريمٞمٌف إن

 أسمٚمغ سمٌدٟمف ٕٟمف اًمٖمؿ: ؿمدائد ُمـ اإلٟم٤ًمن يٕمؽمي ُم٤م سمف وؾمٛمل ُمذاب، ُمٝمٛمقم

 (( اهـ.اخلِمقٟم٦م أصٚمف اًمذي احلزن ُمـ وأؿمد

ٕن اًمٕمٌد إذا شمؼمأ ُمـ إؾم٤ٌمب وختغم ُمـ وسم٤مهل٤م.. وىم٤مل أيْم٤ًم: ))

اٟمنمح صدره، واٟمٗمرج مهف وهمٛمف، وضم٤مءشمف اًم٘مقة، واًمٕمّمٛم٦م، واًمٖمٞم٤مث، 

                                                 

 (.4/228ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

 (.2/465ومٞمض اًم٘مدير ) (2)
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وىمقي٧م ضمقارطمف اًم٤ٌمـمٜم٦م، وؾمٓم٧م اًمٓمٌٞمٕم٦م قمغم ُم٤م ذم واًمت٠ميٞمد، واًمرمح٦م، 

 ( اهـ.اًم٤ٌمـمـ ُمـ إدواء ومٖمػمهت٤م ودومٕمتٝم٤م(

 احلديح: فوائد 

احل٨م قمغم يمثرة اًمذيمر هلل شمٕم٤ممم عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ دومع ًمٙمثػم ُمـ  .1

مب  ىب  چ اًمٌالي٤م، وعم٤م ذم ذيمره شمٕم٤ممم ُمـ آـمٛمئٜم٤من، ي٘مقل شمٕم٤ممم: 

 .{١٢الرعد: } چىث   يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث 

آيمث٤مر ُمـ احلقىمٚم٦م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ آؾمتًالم وآٟم٘مٞم٤مد هلل شمٕم٤ممم،  .2

 واًمتؼمي ُمـ احلقل واًم٘مقة إمم طمقًمف وىمقشمف ؾمٌح٤مٟمف.

 

 

 

              

                                                 

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)
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 احلديح الطادع واخلىطوُ

 األوس بالتيطري والتبػري

واىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ُ  َوَل  َيّسِّ

وا ُ وا ،ُتَعّسِّ ُ ُروا َوَل  َوَبػِّ  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.(( ُتـَػِّ

 :غسح احلديح 

واىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ُ ، هق أُمر سم٤مًمتٞمًػم:((َيّسِّ

أي: ظمذوا سمام ومٞمف اًمتٞمًػم قمغم اًمٜم٤مس، سمذيمر ُم٤م ي١مًمٗمٝمؿ ًم٘مٌقل اعمققمٔم٦م ذم 

ذًمؽ ٕن اًمتٞمًػم ذم اًمتٕمٚمٞمؿ يقرث ْجٞمع إي٤مم: ًمئال يث٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٜمٗمروا: و

 .ىمٌقل اًمٓم٤مقم٦م، ويرهم٥م ذم اًمٕم٤ٌمدة، ويًٝمؾ سمف اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ

وا َوَل )) ُ  ، أي: ٓ شمِمددوا.((ُتَعّسِّ

وا)) ُ اإلظم٤ٌمر واًمٌِم٤مرة: هل ، ُمـ اًمتٌِمػم، وهق إدظم٤مل اًمنور((: َوَبػِّ

 ،وضمزيؾ قمٓم٤مئف ،وقمٔمٞمؿ صمقاسمف ،سمٗمْمؾ اهللسمخؼم ؾم٤مر، واعمٕمٜمك:  سمنموا 

 .وؿمٛمقل قمٗمقه وُمٖمٗمرشمف ،ؾمٕم٦م رمحتفو

ُروا َوَل )) أي: ٓ شمذيمروا ؿمٞمئ٤ًم شمٜمٝمزُمقن ُمٜمف، وٓ ((: ُمـ اًمتٜمٗمػم، ُتـَػِّ

 يّمدر ُمٜمٙمؿ ُم٤م ومٞمف ؿمدة ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م.

ورسمام ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ: عم٤م ذيمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف صحٌف وؾمٚمؿ 

قمـ اًمتٕمًػم،  اًمتٕمًػم سمام أن أُمر سم٤مًمتٞمًػم؟ ُمع ان آُمر سم٤مًمتٞمًػم هق َنل

 وُمثٚمف يمذًمؽ ذم ـمٚم٥م اًمتٌِمػم؟
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ًَْمَٗم٤مظ وم٤مجلقاب ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي، وم٘مد ىم٤مل: )) ْٕ اَم َْجََع ذِم َهِذِه ا إِٟمَّ

ُف ىَمْد َيْٗمَٕمٚمُٝماَم ذِم َوىْمَتلْمِ  َٟمَّ ِٕ ء َوِوّده :  ْ وا ًَمَّمَدَق ، سَملْم اًمٌمَّ ُ وَمَٚمْق اىِْمَتٍَمَ قَمغَم َينن

 َ ـْ َينَّ اتَذًمَِؽ قَمغَم َُم ة َأْو َُمرَّ ت،  َُمرَّ َٓ َ ذِم ُُمْٕمَٔمؿ احْل٤َم َٓ ، َوقَمنَّ وَم٢مَِذا ىَم٤مَل ) َو

ـْ َْجِٞمع ُوضُمقهف طَْمَقال ُِم ْٕ ػم ذِم َْجِٞمع ا ًِ وا ( اِْٟمَتَٗمك اًمتَّْٕم ُ َوَهَذا ُهَق ، شُمَٕمنن

َرا (، اعْمَْٓمُٚمقب َٓ شُمٜمَٗمن ا َو َ َٓ ، َويَمَذا ُيَ٘م٤مل ذِم ) َينن َتِٚمَٗم٤م ( ) َوشَمَٓم٤مَوقَم٤م َو اَُم ، خَتْ ََنَّ
ِٕ

َتِٚمَٗم٤مِن ذِم َوىْم٧م َتِٚمَٗم٤مِن ذِم ، ىَمْد َيَتَٓم٤مَوقَم٤م ذِم َوىْم٧م َوخَيْ ء َوخَيْ َوىَمْد َيَتَٓم٤مَوقَم٤مِن ذِم َرْ

ء  (( اهـ.َرْ

 احلديح: فوائد 

ٌِِْمػِم سمَِٗمْْمِؾ اهللَّ : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: ))َوذِم َهَذا احْلَِدي٨م َُْمر سم٤ِمًمتَّ ْٕ ا

ـْ اًمتَّٜمِْٗمػم سمِِذيْمِر ، ٔمِٞمؿ صَمَقاسمف َوضَمِزيؾ قَمَٓم٤مِئِف َوؾِمَٕم٦م َرمْحَتفَوقمَ  َواًمٜمَّْٝمل قَم

ٌِِْمػم .، اًمتَّْخِقيػ َوَأْٟمَقاع اًْمَققِمٞمد ـْ هَمػْم َوّٛمَٝم٤م إمَِم اًمتَّ  حَمَْْم٦م ُِم

ـْ ىَمُرَب إؾِْماَلُمف َوشَمْرك اًمتَِّْمِديد قَمَٚمْٞمِٝمؿْ : َوومِٞمفِ  ـْ ، شَم٠ْمًمِٞمػ َُم َويَمَذًمَِؽ َُم

ٌَْٞم٤من ـْ اًمّمن ٌُُٚمقغ ُِم ـْ اعْمََٕم٤ميِص يُمّٚمٝمْؿ ُيَتَٚمٓمَّػ ، ىَم٤مَرَب اًْم ـْ شَم٤مَب ُِم ـْ سَمَٚمَغ َوَُم َوَُم

ضُمقَن ذِم َأْٟمَقاع اًمٓم٤َّمقَم٦م ىَمِٚمٞماًل ىَمِٚمٞماًل  ؾْماَلم ذِم ، هِبِْؿ َوُيَدرَّ َوىَمْد يَم٤مَٟم٧ْم ُأُُمقر اإْلِ

َ قَمغَم اًمدَّ  ظُمقِل اًمتَّْٙمِٚمٞمػ قَمغَم اًمتَّْدِري٩م وَمَٛمَتك ُينن اظِمؾ ذِم اًمٓم٤َّمقَم٦م َأْو اعْمُِريد ًمِٚمدُّ

                                                 

 (.12/183ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

258 
 

٤ًٌم اًمتََّزاُيد ُِمٜمَْٝم٤م، ومِٞمَٝم٤م ؾَمُٝمَٚم٧ْم قَمَٚمْٞمفِ 
ٌَتف هَم٤مًمِ ْت قَمَٚمْٞمِف َأْو ، َويَم٤مَٟم٧ْم قَم٤مىِم َوَُمَتك قَمُنَ

َٓ َيْدظُمؾ ومِٞمَٝم٤م َتِحٞمٚمَٝم٤م .، ؿَمؽَّ َأْن  ًْ َٓ َي َٓ َيُدوم َأْو   َوإِْن َدظَمَؾ َأْو ؿَمؽَّ َأْن 

َي٦م َوَٟمْحقَه٤م: ٞمفِ َوومِ  َٓ َٗم٤مق اعْمَُتَِم٤مِريِملَم ذِم ِو وْمِؼ َواشمن ة سم٤ِمًمرن َٓ ـْ ، َأُْمر اًْمُق َوَهَذا ُِم

َٗم٤مِق  شمن ِٓ َّٓ سم٤ِم َٓ َيتِّؿ إِ ت وَم٢مِنَّ هَم٤مًم٥ِم اعْمََّم٤مًمِح  ظْمتاَِلف ، اعْمُِٝمامَّ ِٓ َوَُمَتك طَمَّمَؾ ا

 وَم٤مَت .

ة َوإِْن يمَ : َوومِٞمفِ  َٓ َُم٤مم اًْمُق َصاَلح يَمُٛمَٕم٤مٍذ َوَأيِب ٤مُٟمقا َأْهؾ وَمْْمؾ وَ َوِصٞم٦َّم اإْلِ

 اهـ. ((يْمَرى شَمٜمَْٗمع اعْم١ُْمُِمٜملِمَ ، وَم٢مِنَّ اًمذن ُُمقؾَمك

 

 

 

              

                                                 

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)
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 احلديح الطابع واخلىطوُ

 االضتحقاق إلواوة الصالة

ـَْؼْومَ  َيُمم  ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  َأْؾَرُؤُهمْ  ا

 أمحد.ُمًٚمؿ، و (( رواهْرآنِ ـِْؾؼُ 

 احلديح: غسح 

 ((، أي: يٙمقن إُم٤مًم.َيُمم  ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

ـَْؼْومَ )) اًمّمحٞمح، ىم٤مًمف احل٤مومظ اسمـ  قمغم اًمرضم٤مل ُمـ اجلامقم٦م هؿ((: ا

 طمجر.

 ُمقاوع ذم ي٘مػ اًم٘مراءة، سمٕمٚمؿ أقمٚمٛمٝمؿ((، أي: ـِْؾُؼْرآنِ  َأْؾَرُؤُهمْ ))

 واًمتخٗمٞمػ، اًمتِمديد ُمـ ذًمؽ وٟمحق اًمقصؾ، َُمْقوع ذم ويّمؾ اًمقىمػ،

، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: أن اعمراد سم٠مىمرئٝمؿ هق إوم٘مف، اًم٘مراءة وضمقه ُمـ ذًمؽ وهمػم

 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: هق قمغم فم٤مهره.

ـْ  َدًمِٞمؾ ومِٞمفِ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) ىَْمَرأ سمَِتْ٘مِديؿِ  َيُ٘مقل عمَِ ْٕ وَْمَ٘مف قَمغَم  ا ْٕ ، ا

٤مومِِٕمّل  َُم٤مًمِؽ َوىَم٤مَل . َأْصَح٤مسمٜم٤َم َوسَمْٕمض َوَأمْحَد ٞمَٗم٦مطَمٜمِ  َأيِب  َُمْذَه٥م َوُهقَ   َواًمِمَّ

وَْمَ٘مف: َوَأْصَح٤مهباَم  ْٕ م ا ىَْمَرأ قَمغَم  ُُمَ٘مدَّ ْٕ َنَّ  : ا ِذي ِٕ َت٤مج اًمَّ ـْ  إًَِمْٞمفِ  َُيْ  اًْمِ٘مَراَءة ُِم

ٌُقط َت٤مج َوَاًمَِّذي، َُمْْم ـْ  إًَِمْٞمفِ  َُيْ ٌُقط هَمػْم  اًْمِٗمْ٘مف ُِم اَلة ذِم  َيْٕمِرض َوىَمدْ ، َُمْْم  اًمّمَّ

َقاب ُُمَراقَم٤مة قَمغَم  َيْ٘مِدر َٓ  َأُْمر َّٓ  ومِٞمفِ  اًمّمَّ مَ  َوهِلََذا: ىَم٤مًُمقا. اًْمِٗمْ٘مف يَم٤مُِمؾ إِ ِّل  ىَمدَّ  اًمٜمٌَّ

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  سَمْٙمر َأسَم٤مصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

                                                 

 (.2/194اٟمٔمر:  ومتح اًم٤ٌمري ) (1)



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

261 
 

اَلة ذِم  ٤ٌَمىِملمَ  قَمغَم  اًمّمَّ  َأنَّ  قَمغَم  َٟمصَّ وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف  َأٟمَّفُ  َُمعَ  اًْم

ـْ  َوَأضَم٤مسُمقا. ُِمٜمْفُ  َأىْمَرأ هَمػْمه ىَْمَرأ سم٠َِمنَّ  احْلَِدي٨م قَم ْٕ ـْ  ا َح٤مسَم٦م ُِم وَْمَ٘مف ُهقَ  يَم٤منَ  اًمّمَّ ْٕ . ا

َـّ  ٜم٦َّمِ  وَم٠َمقْمَٚمٛمُٝمؿْ ، ؾَمَقاء اًْمِ٘مَراَءة ذِم  يَم٤مُٟمقا وَم٢مِنْ ) : ىَمْقًمف ذِم  ًَمِٙم ًُّ  قَمغَم  َدًمِٞمؾ(  سم٤ِمًم

ىَْمَرأا شَمْ٘مِديؿ ـْ  َْج٤َمقَم٦م اظِْمَت٤مَرهُ  َوضْمف َوًَمٜم٤َم، ُُمْٓمَٚمً٘م٤م ْٕ َْوَرع َأنَّ : َأْصَح٤مسمٜم٤َم ُِم ْٕ م ا  ُُمَ٘مدَّ

وَْمَ٘مف قَمغَم  ْٕ ىَْمَرأ ا ْٕ َنَّ  : َوا َُم٤مَُم٦م َُمْ٘مُّمقد ِٕ ـْ  َُيُّْمؾ اإْلِ َْوَرع ُِم ْٕ ـْ  َأيْمَثر ا (( هَمػْمه ُِم

 اهـ.

 ذم إىمرأ سم٠من احلدي٨م أصح٤مب شم٠مول: اًم٘مرـمٌل ىم٤ملوىم٤مل اسمـ قماّلن: ))

 ىم٤مرئ يقضمد ومال اًم٘مراءة ُمع يتٗم٘مٝمقن يم٤مٟمقا َٕنؿ إوم٘مف: هق إول اًمّمدر

 يِمٙمؾ ومال. اهـ سم٤مًم٘مراء اًمٗم٘مٝم٤مء شمًٛمٞم٦م قُمْرومٝمؿ ُمـ ويم٤من: ىم٤مل وم٘مٞمف، وهق إٓ

 ٕن إىمرأ: قمغم إوم٘مف شم٘مديؿ ُمـ ُم٤مًمؽ وؿمٞمخف اًمِم٤مومٕمل إُم٤مُمٜم٤م ىم٤مل ُم٤م قمغم

 سمٔم٤مهر طمٜمٞمٗم٦م أسمق اإلُم٤مم وأظمذ اًم٘مراءة، إمم ُمٜمٝم٤م أشمؿ اًمٗم٘مف إمم اًمّمالة طم٤مضم٦م

 (( اهـ.سم٤مًمًٜم٦م سم٠مقمٚمٛمٝمؿ قمٜمف اعمٕمؼم وهق إوم٘مف، قمغم إىمرأ وم٘مدم اخلؼم

 احلديح: فوائد 

 آقمتٜم٤مء سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وذًمؽ سمحٗمٔمف وىمراءشمف ودمقيده. .1

اطمؽمام احل٤مُمؾ ًمٙمت٤مب اهلل واًم٘م٤مرئ ًمف، وأن ذًمؽ ُمـ شمٕمٔمٞمؿ يمت٤مب  .2

 اهلل.

 اًم٘مرآن وقمٚمقُمف قمغم يمؾ اًمٕمٚمقم. شم٘مديؿ .3

                                                 

 (.5/116ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

 (.2/184دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ) (2)



  

   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

261 

 احلديح الجاوَ واخلىطوُ

 َِيخطس الدَّ

ِفقدِ  ُيْغَػرُ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))  ُؿل   ـِؾشَّ

ْينَ  إِلَّ  َذْكٍب   رواه ُمًٚمؿ. ((اـدَّ

 :غسح احلديح 

ِفقدِ  ُيْغَػرُ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ِمٝمٞمد ((: واًمـِؾشَّ

هق ُمـ ُم٤مت ذم ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م، وُمٕمٜمك يٖمٗمر ًمف: 

 يتج٤موز قمـ ؾمٞمئ٤مشمف.

ْينَ  إِلَّ  َذْكٍب  ُؿل  )) ((، أي: إٓ شمرك ووم٤مء اًمديـ: إذ ٟمٗمس اًمديـ ًمٞمس اـدَّ

ُمـ اًمذٟمقب، إٓ أن اؾمتذان عمٕمّمٞم٦م، واًمٔم٤مهر أن شمرك اًمقوم٤مء ذٟم٥م إذا يم٤من 

 ُمع اًم٘مدرة قمغم اًمقوم٤مء.

 ٓ وم٢مَن٤م وقمرض وُم٤مل دم ٟمحق ُمـ اًمٕم٤ٌمد طم٘مقق ْجٞمعىمد يراد سمف هٜم٤م: و

، وهذا ذم ؿمٝمٞمد اًمؼم، أُم٤م ؿمٝمٞمد اًمٌحر.. ومٞمٖمٗمر ًمف طمتك اًمديـ: سم٤مًمِمٝم٤مدة شمٖمٗمر

 ؿَمِٝمٞمدُ ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ومٞمام أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف: ))

ٌَْحرِ  ، ؿَمِٝمٞمَدْي  ُِمْثُؾ  اًْم طِ  ٌَْحرِ اًمْ  ذِم  َواعْم٤َمِئدُ  اًْمؼَمن ، ذِم  َدُِمفِ  ذِم  يَم٤معْمَُتَِمحن  سَملْمَ  َوَُم٤م اًْمؼَمن

ْٟمَٞم٤م يَمَ٘م٤مـمِعِ  اعْمَْقضَمَتلْمِ   اعْمَْقِت  َُمَٚمَؽ  َويَمَؾ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ اهللَ  َوإِنَّ  اهللَِّ، ـَم٤مقَم٦مِ  ذِم  اًمدُّ

ٌْضِ  َْرَواِح  سمَِ٘م ْٕ َّٓ  ا ٌَْحِر، ؿَمِٝمٞمدَ  إِ فُ  اًْم ٌَْض  َيَتَقممَّ  وَم٢مِٟمَّ  ًمَِِمِٝمٞمدِ  َوَيْٖمِٗمرُ  طِمِٝمْؿ،َأْرَوا ىَم

ُٟمقَب  اًْمؼَمن  َٝم٤م اًمذُّ َّٓ  يُمٚمَّ ، إِ ـَ ْي ٌَْحرِ  َوًمَِِمِٝمٞمدِ  اًمدَّ ُٟمقَب  اًْم ـَ  اًمذُّ ْي ((َواًمدَّ
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 خيٚمػ ومل جيقز طمٞم٨م اؾمتدان ُمـ أُم٤م سم٤مؾمتداٟمتف قمَم ومٞمٛمـ واًمٙمالم

 .همػمه أو ؿمٝمٞمدا اجلٜم٦م قمـ ُيٌس ومال ووم٤مء

 احلديح: فوائد 

  ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم، اعمخٚمص ذم ضمٝم٤مده.سمٞم٤من ومْمؾ اعمج٤مهد ذم .1

أن طم٘مقق أدُمٞملم ُمٌٜمٞم٦م قمغم اعمِم٤مطم٦م، وم٢مُم٤م أن يرضمع احلؼ إمم  .2

 ص٤مطمٌف، أو أن ي٤ًمحمف طمتك شم٘مٌؾ شمقسمتف.

 طمّمقل يٛمٜمع ٓ اًمتٌٕم٤مت وطمّمقل اًمتٌٕم٤مت، شمٙمٗمر أن اًمِمٝم٤مدة ٓ .3

 اًمِمٝم٤مدة. درضم٦م
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 احلديح التاضع واخلىطوُ

 تقسب إىل اهللفطن الركس وال

 :َتَعاَغ اللُ  َيُؼوُل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ: ))

 يِف  َذَؿْرُتهُ  ..َكْػِسهِ  يِف  َذَؿَرِن  َؽنِنْ  ،َذَؿَرِن  إَِذا َمَعهُ  َوَأَكا ،ِب  َطْبِدي َضنِّ  ِطـَْد  َأَكا

َب  َوإِنْ  ،ِمـُْفمْ  َخْرٍ  َمََلٍ  يِف  َذَؿْرُتهُ  َمََل.. يِف  َذَؿَرِن  َوإِنْ  ،َكْػِس   ..بِِشْزٍ  إَِلَّ  َتَؼرَّ

ْبُت  ـَْقهِ  َتَؼرَّ َب  َوإِنْ  ،ِذَراًطا إِ ْبُت  ..ِذَراًطا إَِلَّ  َتَؼرَّ ـَْقهِ  َتَؼرَّ  َأَتاِن  َوإِنْ  ،َباًطا إِ

ـَةً  َأَتْقُتهُ  ..َيْؿِف   (( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.َهْرَو

 :غسح احلديح 

((: هذا ُمـ َتَعاَغ اللُ  َيُؼوُل وصحٌف وؾمٚمؿ: )) ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف

واحلدي٨م اًم٘مدد هق ُم٤م يرويف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م، 

وصحٌف وؾمٚمؿ قمـ رسمف سم٤معمٕمٜمك ُمـ همػم واؾمٓم٦م، ومٝمق همػم اًم٘مرآن اًمذي هق 

يمالم اهلل اًمذي أٟمزًمف ضمؼميؾ. ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٜمػم سمـ قمٌده أهم٤م اًمٜم٘مكم 

هـ(، ذم يمت٤مسمف )ذح اإلحت٤موم٤مت اًمًٜمٞم٦م 1367إزهري )اعمتقرم: اًمدُمِم٘مل 

سم٤مٕطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م(: ))احلدي٨م اًم٘مدد: هق ُم٤م أظمؼَم اهلل شمٕم٤ممم سمف ٟمٌٞمف 

سم٢مهل٤مم، أو ُم٘م٤مم، وم٠مظمؼم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمـ ذًمؽ اعمٕمٜمك سمٕم٤ٌمرة 

 ُمـ ٟمٗمًف.

ًمف وصحٌف واحلدي٨م اًمٜمٌقي: ُم٤م يْم٤مف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآ

 وؾمٚمؿ ًمٗمًٔم٤م وُمٕمٜمك، ومٞم٘م٤مل: طمدي٨م ٟمٌقي، وٓ ي٘م٤مل ًمف: طمدي٨م ىمدد.



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

264 
 

واًم٘مرآن :هق اًمٚمٗمظ اعمٜمزل قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

ق اًمٗم٘مٝم٤مء سمٞمٜمٝم٤م: سم٠من اًم٘مرآن  ًمإلقمج٤مز سمًقرة ُمٜمف، اعمتٕمٌد سمتالوشمف. وومرَّ

ٖمٞمػم واًمتٌديؾ(( ُمٕمجز، ويمقٟمف ُمٕمجزة سم٤مىمٞم٦م قمغم ممرن اًمدهقر حمٗمقفم٦م ُمـ اًمت

 اهـ.

ىم٤مل ذم )قمٛمدة اًم٘م٤مري(: ))وىم٤مل اًمٙمرُم٤مين هٜم٤م: وم٢من ىمٚم٧م: ومٝمذا ىمقل اهلل 

ويمالُمف، ومام اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اًم٘مرآن؟ ىمٚم٧ُم: اًم٘مرآن ًمٗمٔمف ُمٕمجز، وُمٜمزل 

سمقاؾمٓم٦م ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم، وهذا همػم ُمٕمجز، وسمدون اًمقاؾمٓم٦م، وُمثٚمف 

، وم٢من ىمٚم٧م إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م يًٛمك سم٤محلدي٨م اًم٘مدد، واإلهلل، واًمرسم٤مين

يمذًمؽ، ويمٞمػ وهق ُم٤م يٜمٓمؼ قمـ اهلقى، ىمٚم٧ُم: اًمٗمرق سم٠من اًم٘مدد ُمْم٤مف 

إمم اهلل، وُمروي قمٜمف سمخالف همػمه، وىمد يٗمرق سم٠من اًم٘مدد ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتٜمزيف 

ذات اهلل شمٕم٤ممم، وسمّمٗم٤مشمف اجلالًمٞم٦م، واجلامًمٞم٦م، ُمٜمًقسم٤ًم إمم احلية شمٕم٤ممم 

ٗمظ اعمٜمزل سمف ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم قمغم وشم٘مدس. وىم٤مل اًمٓمٞمٌل: اًم٘مرآن هق اًمٚم

رؾمقل اهلل ًمإلقمج٤مز، واًم٘مدد إظم٤ٌمر اهلل رؾمقًمف ُمٕمٜم٤مه سم٤مإلهل٤مم أو سم٤معمٜم٤مم، 

وم٠مظمؼم اًمٜمٌل أُمتف سمٕم٤ٌمرة ٟمٗمًف، وؾم٤مئر إطم٤مدي٨م مل يْمٗمف إمم اهلل، ومل يروه 

 قمٜمف(( اهـ.

                                                 

 (.6)ذح اإلحت٤موم٤مت اًمًٜمٞم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م( ـمٌٕم٦م )دار اسمـ يمثػم( ) (1)

 (.9/11قمٛمدة اًم٘م٤مري ) (2)
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طمٜم٤م ((: وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمـ هذا ذم ذِب  َطْبِدي َضنِّ  ِطـَْد  َأَكا))

 ًمٚمحدي٨م إرسمٕملم، وٓ سم٠مس سم٢مقم٤مدشمف هٜم٤م:

ـِ سم٥ًٌم ي٘متيض اًمتٖمٚمٞم٥م، ومٚمق ظمال قمـ  َزْي : شمٖمٚمٞم٥م أطمد اعْمَُجقَّ ُـّ اًمٔمَّ

ًة َوََتَٜمنٞم٤ًم.  اًم٥ًٌم اعْمَُٖمٚمن٥ِم.. مل يٙمـ فمٜم٤ًم سمؾ هِمرَّ

 ذم ُمٕمٜمك احلدي٨م اطمتامٓت، وهل:

ٌُقل ، إَِذا اؾِْمَتْٖمَٗمرَ َُمْٕمٜم٤َمُه سم٤ِمًْمُٖمْٗمَراِن ًَمُف  : ُم٤م ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض:اْلول َواًْمَ٘م

ضَم٤مسَم٦م إَِذا َدقَم٤م، إَِذا شَم٤مَب   .َواًْمِٙمَٗم٤مَي٦م إَِذا ـَمَٚم٥َم اًْمِٙمَٗم٤مَي٦م، َواإْلِ

ضَم٤مء َوشَم٠ْمُِمٞمؾ اًْمَٕمْٗمق :اعْمَُراد سمِفِ : َأنَّ اـثان ، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي أن هذا اًمرَّ

 هق أصح ُمـ إول.

س اًمٕمٌد ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: : أن يٙمقن حتذيرًا مم٤م جيري ذم ٟمٗماـثاـث

، {١٢٥البقرة: } چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ چ

 .اًْمَ٘م٤مسمِِزُّ وسمف ىم٤مل 

 اًمراسمع: 
ِ
قَم٤مء ضَم٤مسَم٦ِم قِمٜمَْد اًمدُّ ُـّ اإْلِ ٤ٌَّمِس اًْمُ٘مْرـُمٌِلُّ ىِمٞمَؾ َُمْٕمٜم٤َمُه فَم ىَم٤مَل َأسُمق اًْمَٕم

ُـّ اعْمَْٖمِٗمرَ  ٌُقِل قِمٜمَْد اًمتَّْقسَم٦ِم َوفَم ُـّ اًْمَ٘م قَْماَمِل َوفَم ْٕ ٌُقِل ا ُـّ ىَم ؾْمتِْٖمَٗم٤مِر َوفَم ِٓ ِة قِمٜمَْد ا

ًٙم٤م سمَِّم٤مِدِق َوقْمِدِه َوضَمِزيِؾ وَمْْمِٚمفِ  ًُّ َ وـمَِٝم٤م ََت  .قِمٜمَْد ومِْٕمِٚمَٝم٤م قَمغَم ُذُ

                                                 

 (.17/3اٟمٔمر:  ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

 (.7/2283اٟمٔمر:  ـمرح اًمتثري٥م ) (2)
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ىم٤مدر قمغم أن اقمٛمؾ سمف ُم٤م فمـ أين قم٤مُمؾ وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ))أي: 

 (( اهـ.سمف

 :فائدة 

(: اًمٔمـ ذم اًمنمع يٜم٘مًؿ إمم واضم٥م )وم٤مئدةىم٤مل ذم )دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم(: ))

يمحًـ اًمٔمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، وإمم طمرام يمًقء اًمٔمـ سمف شمٕم٤ممم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وسمٙمؾ ُمـ فم٤مهره  ،{١٦فصلج: } چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ

اًمٕمداًم٦م، وُمٜمدوب وهق طمًـ اًمٔمـ سمٛمـ فم٤مهره اًمٕمداًم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم، 

 (( اهـ.وضم٤مئز يمٔمـ اًمًقء سمٛمـ وىمػ ُمقاىمػ اًمتٝمؿ

ۅ   چ((، أي: ُمٕمف سمٕمٚمٛمل، وهق ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم: َذَؿَرِن  إَِذا َمَعهُ  َوَأَكا))

واعمٕمٞم٦م اعمذيمقرة أظمص ُمـ اعمٕمٞم٦م اًمتل  ،{٥٣طه: } چۉ  ۉ  ې  

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    چ  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

، {٩الوجادلت: } چٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ٟم٤م ُمٕمف طم٥ًم ٠مُمٕمٜم٤مه وم :وىم٤مل سمـ أيب ْجرةل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل: ))ىم٤م

أو  ،ن يٙمقن اًمذيمر سم٤مًمٚم٤ًمن وم٘مطأصمؿ ُيتٛمؾ  :ىم٤مل ،ُم٤م ىمّمد ُمـ ذيمره زم

واًمذي يدل  :ىم٤مل .أو سم٤مُمتث٤مل إُمر واضمتٜم٤مب اًمٜمٝمل ،أو هبام ،سم٤مًم٘مٚم٥م وم٘مط

شمْمٛمٜمف هذا ُم٘مٓمقع ًمّم٤مطمٌف سمام  :أطمدمه٤م ،ن اًمذيمر قمغم ٟمققملمأظم٤ٌمر قمٚمٞمف إ

ڎ  چ  :وإول يًتٗم٤مد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ىم٤مل .قمغم ظمٓمر :واًمث٤مين ،اخلؼم



  

   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

267 

واًمث٤مين ُمـ احلدي٨م اًمذي ، {٩السلسلت: } چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

 ((:مل يزدد ُمـ اهلل آ سمٕمداً  ..ُمـ مل شمٜمٝمف صالشمف قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر)) :ومٞمف

وم٢مٟمف  ..ومٞمفن يم٤من ذم طم٤مل اعمٕمّمٞم٦م يذيمر اهلل سمخقف ووضمؾ مم٤م هق إًمٙمـ 

ن ذيمرين إ :أي ((،ذيمرشمف ذم ٟمٗمز ..ن ذيمرين ذم ٟمٗمًف٢موم)) :ىمقًمف يرضمك ًمف

 :وىم٤مل سمـ أيب ْجرة ،ذيمرشمف سم٤مًمثقاب واًمرمح٦م هاً  ..سم٤مًمتٜمزيف واًمت٘مديس هاً 

وُمٕمٜم٤مه ، {١٤١البقرة: } چى   ائ  چ : ن يٙمقن ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤مممأُيتٛمؾ 

 (( اهـ.ٟمٕم٤مم.. أذيمريمؿ سم٤مإلذيمروين سم٤مًمتٕمٔمٞمؿأ

 :َأْي ، {َوَأَٟم٤م َُمَٕمُف طِملم َيْذيُمريِن  }: ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: ))

مْح٦َِم َواًمتَّْقومِ  قَم٤مَي٦م،َُمَٕمُف سم٤ِمًمرَّ َداَي٦م َواًمرن ٤م ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم  ٞمؼ َواهْلِ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : َوَأُمَّ

طَم٤مـَم٦م.. {٥الحديد: } چڄ  (( اهـ.وَمَٛمْٕمٜم٤َمُه سم٤ِمًْمِٕمْٚمِؿ َواإْلِ

 ((، أي: هًا.َكْػِسهِ  يِف  َذَؿَرِن  نْ َؽنِ ))

((، أي: ذيمرشمف سمثقاب ٓ ُأـْمِٚمُع أطمدًا قمٚمٞمف أسمدًا. ىم٤مل َكْػِس  يِف  َذَؿْرُتهُ ))

م: اًمٜمَّْٗمس شُمْٓمَٚمؼ ذِم اًمٚمَُّٖم٦م قَمغَم َُمَٕم٤منٍ : ىَم٤مَل اعْم٤َمِزِريُّ اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) ، ُِمٜمَْٝم٤م اًمدَّ

ًْ ، َوُِمٜمَْٝم٤م َٟمْٗمس احْلََٞمَقان ٤م ُُم ات، َتِحٞماَلِن ذِم طَمؼن اهللَّ شَمَٕم٤ممَم َومُهَ َوَاهللَّ ، َوُِمٜمَْٝم٤م اًمذَّ

، )ذِم َٟمْٗمِز(، َوُِمٜمَْٝم٤م اًْمَٖمْٞم٥م: َوُهَق اعْمَُراد سمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم ، شَمَٕم٤ممَم ًَمُف َذات طَمِ٘مٞمَ٘م٦م

                                                 

 (.13/432ومتح اًم٤ٌمري ) (1)

 (.17/3) ذح صحٞمح ُمًٚمؿ (2)
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ىَْمَقال ذِم ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم  ْٕ  چں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہچ : َوُهَق َأطَمد ا

َأْي إَِذا ، وَمَٞمُجقز َأْن َيُٙمقن َأْيًْم٤م ُُمَراد احْلَِدي٨م، َأْي َُم٤م ذِم هَمْٞمٌِل، {١١٣دة: الوائ}

َٓ َيٓمَِّٚمع قَمَٚمْٞمِف َأطَمد، َذيَمَريِن ظَم٤مًمًِٞم٤م َأصَم٤مسَمُف اهللَّ  (( اهـ.َوضَم٤مَزاُه قَمامَّ قَمِٛمَؾ سماَِم 

 ((، أي: ضمٝمرًا.َمََل  يِف  َذَؿَرِن  َوإِنْ ))

((، واعمراد سم٤معمأل هٜم٤م اعمالئٙم٦م، واًمت٘مدير هٜم٤م ِمـُْفمْ  َخْرٍ  َمََلٍ  يِف  َذَؿْرُتهُ ))

ذيمرشمف سمثقاب ٓ أـمٚمع قمٚمٞمف  ..ن ذيمرين ذم ٟمٗمًفيمام ىم٤مًمف احل٤مومظ اسمـ طمجر: إ

 .ذيمرشمف سمثقاب أـمٚمع قمٚمٞمف اعمأل ..ن ذيمرين ضمٝمراً إو ،أطمداً 

إمم أن  –يم٤معمٕمتزًم٦م  –وىمد ذه٥م اًم٘م٤ميض أسمق قمٌداهلل احلٚمٞمٛمل ُمع آظمريـ 

 اعمالئٙم٦م أومْمؾ ُمـ إٟمٌٞم٤مء ُم٤م ظمال ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

وىمــد ومّمــؾ اًمًــ٤مدة اعم٤مشمريديــ٦م ذم ذًمــؽ وم٘مــ٤مًمقا: أن إٟمٌٞمــ٤مء أومْمــؾ ُمـــ 

رؤؾمــ٤مء اعمالئٙمــ٦م، ورؤؾمــ٤مء اعمالئٙمــ٦م أومْمــؾ ُمـــ قمــقام اًمٌنمــ، وًمــٞمس اعمــراد 

ـ٤مق، وقمـقام اًمٌنمـ اعمـذيمقرون أومْمـؾ ُمــ قمـقام  ًّ سم٤مًمٕمقام هٜم٤م ُم٤م يِمٛمؾ اًمٗم

 الئٙم٦م.اعم

ويدظمؾ ذم اًمرؤؾم٤مء ُمـ اعمالئٙم٦م محٚم٦م اًمٕمرش، وهـؿ صمامٟمٞمـ٦م يـقم اًم٘مٞم٤مُمـ٦م 

اًمدٟمٞم٤م ومٝمؿ أرسمٕم٦م: ٕن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م ذيمر ذم أي٦م اًمثامٟمٞمـ٦م  ..عمزيد اجلالل، أُم٤م ذم

 ومٝمؿ أرسمٕم٦م. ..ىم٤مل )يقُمئٍذ( أي: يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م

                                                 

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)
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حٌف وؾمـٚمؿ أٟمـف وىمد ذيمـر اًمثٕمٚمٌـل قمــ اًمٜمٌـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وصـ

ىم٤مل:))محٚم٦م اًمٕمـرش اًمٞمـقم أرسمٕمـ٦م، ومـ٢مذا يمـ٤من يـقم اًم٘مٞم٤مُمـ٦م أّيـدهؿ اهلل سم٠مرسمٕمـ٦م 

آظمريـ ومٙم٤مٟمقا صمامٟمٞم٦م((، وظمّرضمف اعم٤موردي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىمـ٤مل: 

ِٛمُٚمُف اًمَٞمْقَم أْرسَمَٕم٦ٌم،َوُهْؿ :))وؾمٚمؿ وآًمف وصحٌف ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف َُيْ

 ((، وأظمرضمف يمذًمؽ اسمـ ضمرير قمـ اسمـ زيد. اَمٟمَِٞم٦مٌ َوَيْقم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم صمَ 

ٌـقا سمـذًمؽ  وُمـ رؤؾم٤مء اعمالئٙم٦م اًمٙمروسمٞمقن، وهؿ طمـ٤مومقن سمـ٤مًمٕمرش، ًم٘من

 َٕنؿ ُمتّمدون ًمٚمدقم٤مء سمرومع اًمٙمرب قمـ إُم٦م. 

ْرشمف ذِم َُمإَلٍ َوإِْن َذيَمَريِن ذِم َُمإَلٍ َذيمَ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: ))ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم: ))

ـْ َواوَمَ٘مُٝمْؿ قَمغَم شَمْٗمِْمٞمؾ اعْمَاَلِئَٙم٦م  ظَمػْم ُِمٜمُْٝمْؿ((: ٧ْم سمِِف اعْمُْٕمَتِزًَم٦م َوَُم َهَذا مِم٤َّم اؾِْمَتَدًمَّ

َْٟمٌَِٞم٤مء َصَٚمَقات اهللَّ َوؾَماَلُمف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأْْجَِٕملمَ  ْٕ قا َأْيًْم٤م سمَِ٘مْقًمِِف ، قَمغَم ا َواطْمَتجُّ

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: شَمَٕم٤ممَم 

وَم٤مًمتَّْ٘مِٞمٞمد  ، {٩٢اإلسراء: } چڱ  ڱ  ں  ں ڱ  ڱ   

ـْ اعْمَاَلِئَٙم٦م از ُِم َْٟمٌَِٞم٤مء َأوْمَْمؾ ، سم٤ِمًْمَٙمثػِِم اطِْمؽِمَ ْٕ َوَُمْذَه٥م َأْصَح٤مسمٜم٤َم َوهَمػْمهْؿ َأنَّ ا

اِئٞمؾ ـْ اعْمَاَلِئَٙم٦م ًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم ذِم سَمٜمِل إِْهَ الجاثيت: } چڃ  ڃ  چ    چ: ُِم

٤ًٌم . ـْ اًْمَٕم٤معملَِمَ َواعْمَاَلِئَٙم٦م ُمِ ، {١٣
ـَ هَم٤مًمِ ايِمِري ل َهَذا احْلَِدي٨م قَمغَم َأنَّ اًمذَّ َوُيَت٠َموَّ



   يِْف َ ُح ُُمَْتاِر احَلَدْيِث اـػَّ  َاجَلْوَهُر اـؾَّطِقْف ََشْ
 

271 
 

َٓ َٟمٌِّل ومِٞمِٝمؿْ  ـْ اعْمَاَلِئَٙم٦م، َيُٙمقُٟمقَن ـَم٤مِئَٗم٦م  ا ، وَم٢مَِذا َذيَمَرُه اهللَّ ذِم ظَماَلِئؼ ُِم يَم٤مُٟمقا ظَمػْمً

ـْ شمِْٚمَؽ اًمٓم٤َّمِئَٗم٦م اهـ. ((ُِم

 :فائدة 

 مل يرد ومٞمف شمقىمٞمػ. يٛمتٜمع اهلجقم ومٞمام

 ىم٤مل اًمًٕمد: وٓ ىم٤مـمع ذم اعم٘م٤مُم٤مت.

ًمـٞمس شمٗمْمـٞمؾ اعَمَٚمـؽ قمـغم اًمٌنمـ ممـ٤م جيـ٥م )وىم٤مل شم٤مج اًمديـ اًمًـٌٙمل:)

اقمت٘م٤مده ويي اجلٝمؾ سمف، وًمق ًم٘مل اعمًٚمُؿ اهللَ ؾم٤مذضم٤ًم ُمـ اعمًـ٠مًم٦م سم٤مًمٙمٚمٞمـ٦م.. مل 

 .( اهـيٙمـ قمٚمٞمف إصمؿ، واًمًالُم٦م ذم اًمًٙمقت قمـ هذه اعم٠ًمًم٦م(

َب  َوإِنْ )) ((، واًمِمؼم: ُمـ٤م سمـلم رأد اخلٜمٍمـ واإلهبـ٤مم ُمــ بِِشْزٍ  إَِلَّ  َتَؼرَّ

 يمػ ُمٗمتقح، أي: ُم٘مدار ؿمؼم.

ْبُت )) ـَْقهِ  َتَؼرَّ واًمـذراع ُمــ اإلٟمًـ٤من هـق:  أي: سم٘مدر اًمـذراع،((، ِذَراًطا إِ

 ُمـ ـمرف اعمرومؼ إمم ـمرف اإلصٌع اًمقؾمٓمك.

َب  َوإِنْ )) ْبُت ..  ِذَراًطا إَِلَّ  َتَؼرَّ ـَْقهِ  َتَؼرَّ ((، أي: سم٘مدر اًم٤ٌمع،  واًمٌـ٤مع: َباًطا إِ

وهـق ُمـ٤م ،صـدره وقمـرض وقمْمـديف اإلٟم٤ًمن ذراقمل ـمقل وهقُم٘مٞم٤مس، 

 ي٘م٤مرب أرسمٕم٦م أذرع.

                                                 

 (17/3ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

 (.135اٟمٔمر:  اعمختٍم اعمٗمٞمد ) (2)

 (.11/382اٟمٔمر:  إرؿم٤مد اًم٤ًمري ) (3)
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ـَااةً  َأَتْقُتااهُ  ..ِف اَيْؿاا َأَتاااِن  َوإِنْ ))  اعمٌمــ ُمـــ َضب((، واهلروًمــ٦م: َهْرَو

 .اًمٕمدو دون وهل اًمنيع،

 ووصـػ ،قمٌـده إمم ٘مـربيت سم٠مٟمـف ٟمٗمًـف ؾمـٌح٤مٟمف وصـػ سمٓم٤مل: سمـ ىم٤مل

 احل٘مٞم٘مـ٦م ُيتٛمـؾ ذًمـؽ يمـؾ ،واهلروًمـ٦م سم٤مإلشمٞمـ٤من ووصـٗمف ،إًمٞمـف سم٤مًمت٘مرب اًمٕمٌد

 ،إضمًـ٤مم وشمـداين، اعمًـ٤موم٤مت ىمٓمـع ي٘متيضـ ..احل٘مٞم٘م٦م قمغم ومحٛمٚمٝم٤م ،واعمج٤مز

 ذم ًمِمـٝمرشمف :اعمج٤مز شمٕملم ..احل٘مٞم٘م٦م اؾمتح٤مًم٧م ومٚمام ،حم٤مل شمٕم٤ممم طم٘مف ذم وذًمؽ

 وُمِمٞمف شمٞم٤مٟمفإو وذراقم٤مً  ؿمؼماً  إًمٞمف سم٤مًمت٘مرب اًمٕمٌد وصػ ومٞمٙمقن ،اًمٕمرب يمالم

 ؾمـٌح٤مٟمف شم٘مرسمف ويٙمقن ،وٟمقاومٚمف ُمٗمؽمو٤مشمف داءأو ،سمٓم٤مقمتف إًمٞمف اًمت٘مرب :ُمٕمٜم٤مه

 ،رمحتـف ُمــ وشم٘مرسمـف ،ـم٤مقمتـف قمـغم إصم٤مسمتـف :قمــ قم٤ٌمرة واعمٌم واشمٞم٤مٟمف قمٌده ُمـ

 . اهـ.ُمنقم٤مً  صمقايب أشم٤مه :أي (هروًم٦م أشمٞمتف) :ىمقًمف ويٙمقن

ڃ  ڃ  چ : شمٕمـ٤ممم ىمقًمـف ذم شم٘مـدم ُمـ٤م ٔمـػمٟم هٜم٤م اًم٘مربوىم٤مل اسمـ اًمتلم: 

، اًمٙمراُمــ٦م وشمــقومػم ،اًمرشمٌــ٦م ىمــرب :سمــف اعمــراد ومــ٤من ،{٨الككٌجن: } چڃ  ڃ  چ       

 وشمْمــٕمٞمػ ،اًمٕمٌــد قمـــ اهلل وروــ٤م ،إًمٞمــف اًمرمحــ٦م هقمــ٦م قمـــ يمٜم٤ميــ٦م واهلروًمــ٦م

 . اهـ.إضمر

                                                 

 (.13/571اٟمٔمر:  ومتح اًم٤ٌمري ) (1)

 اٟمٔمر:  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. 2
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ا : ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: )) َب ُِمٜمنل ؿِمؼْمً سْم٧م إًَِمْٞمِف ))َوإِْن شَمَ٘مرَّ شَمَ٘مرَّ

سْم٧م ُِمٜمُْف سَم٤مقًم٤م، ِذَراقًم٤م َب إزَِمَّ ِذَراقًم٤م شَمَ٘مرَّ َوإِْن َأشَم٤ميِن َيْٛمٌِم َأشَمْٞمتف ، َوإِْن شَمَ٘مرَّ

َٗم٤مت ـْ َأطَم٤مِدي٨م اًمّمن َتِحٞمؾ إَِراَدة فَم٤مِهره، َهْرَوًَم٦م((: َهَذا احْلَِدي٨م ُِم ًْ َوىَمْد ، َوَي

َٗم٤مت ٌََؼ اًْمَٙماَلم ذِم َأطَم٤مِدي٨م اًمّمن ات ؾَم َب إزَِمَّ سمَِٓم٤مقَمتِل ، َُمرَّ ـْ شَمَ٘مرَّ َوَُمْٕمٜم٤َمُه َُم

قَم٤مَٟم٦م سْم٧م إًَِمْٞمِف سمَِرمْحَتِل َواًمتَّْقومِٞمؼ َواإْلِ وَم٢مِْن َأشَم٤ميِن َيْٛمٌِم ، َوإِْن َزاَد ِزْدت، شَمَ٘مرَّ

َع ذِم ـَم٤مقَمتِل َأشَمْٞمتف َهْرَوًَم٦م ٌَْ٘متف هِب٤َم، َوَأْهَ مْح٦َم َوؾَم ٧ٌْم قَمَٚمْٞمِف اًمرَّ ٌَ َومَلْ ، َأْي َص

َواعْمَُراد َأنَّ ضَمَزاَءُه َيُٙمقن ، ُأطْمِقضْمف إمَِم اعْمٌَْم اًْمَٙمثػِم ذِم اًْمُقُصقل إمَِم اعْمَْ٘مُّمقد

سمف (( اهـ.شمَ  ٥م شَمَ٘مرُّ ًَ  ْْمِٕمٞمٗمف قَمغَم طَم

 احلديح: فوائد 

 وضمقب طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم. .1

 سمٞم٤من أن اهلل شمٕم٤ممم ُمع اًمٕمٌد سمٕمٚمٛمف، ومٝمق يًٛمع ويرى. .2

ٕم٤ممم ذم قماله، ومٝمق يذيمر ُمـ ذيمره، وي٘مرب ُمـ شم٘مرب يمرم احلؼ شم .3

 إًمٞمف، وجيزيف اًمثقاب إيمٛمؾ اًمت٤مم.

 

 

              

                                                 

 (.17/4ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) 1
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 :اخلامتة 

ويم٤من اًمٗمراغ ُمـ هذا اًمنمح اعم٤ٌمرك سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم اًمراسمع 

ُمـ ؿمٝمر رضم٥م احلرام ُمـ ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم وأرسمٕمامئ٦م وأًمػ ُمـ هجرة 

هـ(، اعمقاومؼ 1438رضم٥م  4)ٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ احلٌٞم٥م صغم اهلل قمٚم

إول ُمـ ؿمٝمر إسمريؾ ُمـ ؾمٜم٦م أًمٗملم وؾمٌٕم٦م قمنم ُمـ ُمٞمالد ؾمٞمدٟم٤م اعمًٞمح 

قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وقمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة وأزيمك اًمًالم 

(1/4/2117.) 

وـمٚمٌل ممـ ىمرأ هذا اًمنمح أن يٖمض اًمٓمرف قمـ شم٘مّمػمات اًمٕمٌد 

، إن وضمد ٓم٠ماًمٕم٤مضمز، وأن يّمٚمح ُم٤م سمف ُمـ اخل ، وأن يدقمق زم، وًمقاًمديَّ

 وُمِم٤مخيل، وزوضمتل، وأوٓدي، وإظمقاين، وُمـ ًمف طمؼ قمكم.

ف، وأن جيٕمٚمف ظمدُم٦م ًمٜمقر ف وُمٜمن اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مٌٚمف سمجقده ويمرُم أؾم٠مل

ىمٚمٌل وطمٌٞمٌل وؿمٗمٞمٕمل وُمقٓي وؾمٞمدي حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف 

ؾم٤ًٌٌم ًمرو٤مه قمٜمل وقمـ ُمـ و، وؾمٚمؿ، وؾم٤ًٌٌم عمراوم٘متف ذم أقمغم ومراديس اجلٜم٤من

ًمف طمؼ قمكم، وؾم٤ًٌٌم ًمرى واًمدي وؿمٞمخل وسمريمتل وص٤مطم٥م اًمٗمْمؾ قمكم 

وُمـ ُمٜمف أًمتٛمس سمريمتل وقمٚمقُمل، ٟمقر ىمٚمٌل وسمّمػميت، ُمريب روطمل، وُمٜمػم 

ـمري٘مل، اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمريب احلٌٞم٥م قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ 
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قاًمدّي وُمِم٤مخيل وإظمقاين طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه، وْجٞمع ُمِم٤مخيل، وأن يٖمٗمر زم وًم

 وزوضمتل وأوٓدي وُمـ ًمف طمؼ قمكم.

 آُملم اًمٚمٝمؿ آُملم

 وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمد اًمٜمٌل إُمل وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
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 ـصػحةا ادوضوع ..

 5 ............................................... ُم٦م اًمِم٤مرحُم٘مد

 9 ........................... احلدي٨م إول )أصمر اًمٜمٞم٦م ذم اًمٕمٛمؾ(

 26 ................................... احلدي٨م اًمث٤مين )اخلّمقُم٦م(

 29 ................................. احلدي٨م اًمث٤مًم٨م )ُمراىم٦ٌم اهلل(

 33 ................................. احلدث اًمراسمع )ومْمؾ اًمٌ٘م٤مع(

ذُّم٤ًم  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ هؾ ذم يمالم اًمٜمٌل

 35 ................................................. ًمٚمًقق؟

ىمرن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ اعم٤ًمضمد  عم٤َِم

 36 .........................  ُمٜمٝم٤م؟سم٤مٓؾمقاق ُمع وضمقد ُم٤م هق ذ

 38 .................. احلدي٨م اخل٤مُمس )طم٥م أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٓم٤مهر(

 41 ......................... هؾ هلل شمٕم٤ممم ٟمِٕمؿ قمغم اًمٙم٤مومر ذم اًمدٟمٞم٤م

 41 ......................................... ُمـ هؿ أهؾ اًمٌٞم٧م؟

 47 .............................. احلدي٨م اًم٤ًمدس )اًمؼم واًمّمٚم٦م(

 49 .................... احلدي٨م اًم٤ًمسمع )ومْمؾ اعمٌم إمم اعم٤ًمضمد(

 51 ................. احلدي٨م اًمث٤مُمـ )اًمّمالة سملم إذان واإلىم٤مُم٦م(

 53 ........................................ ريمٕمتل اعمٖمرب اًم٘مٌٚمٞم٦م
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 ـصػحةا ادوضوع ..

 58 اًمت٤مؾمع )اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( .احلدي٨م 

 61 ...... ًمت٤مضمر( ...................أُم٤مٟم٦م اومْمؾ احلدي٨م اًمٕم٤مذ )

 64 .ىمٌقل اًمّمالة( ........ احلدي٨م احل٤مدس قمنم )أؾم٤ٌمب طمج٥م

 67 احلدي٨م اًمث٤مين قمنم )اعمج٤مًم٦ًم وآؾمتٗم٤مدة( ...................

 71  )ضمٝم٤مد اعمنميملم( .......................احلدي٨م اًمث٤مًم٨م قمنم

 74 احلدي٨م اًمراسمع قمنم )دمديد اإليامن( ..........................

 76 احلدي٨م اخل٤مُمس قمنم )طم٥م اًمدٟمٞم٤م( ..........................

 79 احلدث اًم٤ًمدس قمنم )جم٤مهدة اًمٜمٗمس( .......................

 85 اعمًٚمؿ( ........................ احلدي٨م اًم٤ًمسمع قمنم )طم٘مقق 

 89 هؾ إذا طمي يٚمزُمف إيمؾ؟ ..................................

 93 طمٙمؿ شمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس إذا محد اهلل ...........................

 98 احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم )طمًـ اخلُٚمؼ( ..........................

 111 .......................هؾ طمًـ اخلُٚمؼ همريزي أم ُمٙمت٥ًم؟ .

 113 احلدي٨م اًمت٤مؾمع قمنم )ومْمؾ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وشمٕمٚمٞمٛمف( ...........

 115 هؾ اعم٘مرئ أومْمؾ ُمـ اًمٗم٘مٞمف؟ ................................

 118 احلدي٨م اًمٕمنمون )ٟمٗمع اخلَٚمؼ( ...............................
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 ـصػحةا ادوضوع ..

 111 نمون )شمرك اًمِمٌٝم٤مت( ..................احلدي٨م احل٤مدي واًمٕم

 113 احلدي٨م اًمث٤مين واًمٕمنمون )أوىم٤مت اإلضم٤مسم٦م( ...................

 117 احلدي٨م اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون )ـمٕمؿ اإليامن( ....................

 124 ..قمٜمد اهلل( ........ واًمٕمنمون )ومْمؾ اًمْمٕمٗم٤مء اًمراسمعاحلدي٨م 

 128 ؾمٜم٦م اًمٗمجر(  ....................احلدي٨م اخل٤مُمس واًمٕمنمون )

 131 احلدي٨م اًم٤ًمدس واًمٕمنمون )ومْمؾ اًمًقاك( .................

 134 احلدي٨م اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون )ومْمؾ اًمرمح٦م( ....................

 147 احلدي٨م اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون )زي٤مرة اًم٘مٌقر( ....................

 147 ..........................طمٙمؿ زي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمرضم٤مل .........

 149 طمٙمؿ زي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمٜم٤ًمء ....................................

 154 احلدي٨م اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون )آقمتٜم٤مء سمتالوة اًم٘مرآن( ..........

 161 احلدي٨م اًمثالصمقن )ومْمؾ ؾمقرة شم٤ٌمرك( .......................

 163 ( ........................احلدي٨م احل٤مدي واًمثالصمقن )اًمِمٗم٤مقم٦م

 168 احلدي٨م اًمث٤مين واًمثالصمقن )ومْمؾ صدىم٦م اًمن( .................

 169 هؾ صدىم٦م اًمن أومْمؾ أم اًمٕمالٟمٞم٦م؟ ..........................

 171 احلدي٨م اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن )ومْمؾ صالة اجلامقم٦م( .............
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 ـصػحةا ادوضوع ..

 174 ًمٗمْمؾ اجلامقم٦م .............................إؾم٤ٌمب اعم٘متْمٞم٦م 

 178 احلدي٨م اًمراسمع واًمثالصمقن )ومْمؾ اعمقؾم٤مة( .....................

 181 احلدي٨م اخل٤مُمس واًمثالصمقن )وضمقب ـمٚم٥م احلالل( ..........

 182 ٓ شمٕم٤مرض سملم اًمتقيمؾ وإىم٤مُم٦م إؾم٤ٌمب .......................

 185 قن )اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل( ............احلدي٨م اًم٤ًمدس واًمثالصم

 187 احلدي٨م اًم٤ًمسمع واًمثالصمقن )ومْمؾ جم٤مًمس اًمذيمر( ..............

 191 احلدي٨م اًمث٤مُمـ واًمثالصمقن )ُمٙم٤مٟم٦م اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م(

 195 احلدث اًمت٤مؾمع واًمثالصمقن )ؾمٜمٞم٦م اًمٕمامُم٦م( ......................

 197 سم٤مهلل( ............................... رسمٕمقن )اًمٔمـإاحلدي٨م 

 211 احلدي٨م احل٤مدي وإرسمٕمقن )ومْمؾ ؾمقرة اإلظمالص( .........

 216 احلدي٨م اًمث٤مين وإرسمٕمقن )اًمٜمٝمل قمـ اًمتحدث سمٙمؾ ُم٤م يًٛمع(.

 217 احلدي٨م اًمث٤مًم٨م وإرسمٕمقن )ومْمؾ اًمتًٌٞمح( ..................

 219 ..............................يمٞمٗمٞم٦م اًمقزن ...................

 216 احلدي٨م اًمراسمع وإرسمٕمقن )ومْمؾ شمٙمٌػمة اإلطمرام( ............

 218 احلدي٨م اخل٤مُمس وآرسمٕمقن )هقان اًمدٟمٞم٤م( ...................

 219 ًم٤ًمدس وإرسمٕمقن )ومْمؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ( ............ااحلدي٨م 
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 ـصػحةا ادوضوع ..

 222 رسمٕمقن )صالة اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ذم ْج٤مقم٦م(..احلدي٨م اًم٤ًمسمع وإ

 224 احلدي٨م اًمث٤مُمـ وإرسمٕمقن )ومْمؾ اعمح٦ٌم( .....................

 227 احلدي٨م اًمت٤مؾمع وإرسمٕمقن )ومْمٞمٚم٦م اخلؾ واًمت٠مّدم سمف( ..........

 231 احلدي٨م اخلٛمًقن )ُمٙم٤مٟم٦م اًمْمٕمٗم٤مء قمٜمد اهلل( ..................

 235 ًقن )اًمٜمٝمل قمـ اًمٖمٚمق واعم٤ٌمًمٖم٦م( .......احلدي٨م احل٤مدي واخلٛم

 236 شمٜمٌٞمف ُمٝمؿ ....................................................

 241 احلدي٨م اًمث٤مين واخلٛمًقن )قمالُم٦م اإليامن(  ...................

 246 احلدي٨م اًمث٤مًم٨م واخلٛمًقن )أدب إيمؾ( ....................

 247 ..........................................طمٙمؿ إيمؾ ُمتٙمئ٤ًم .

 249 احلدي٨م اًمراسمع واخلٛمًقن )اظمتٞم٤مر اًمّم٤مطم٥م( ................

 253 احلدي٨م اخل٤مُمس واخلٛمًقن )اًمِمٗم٤مء سم٤مًمذيمر( .................

 256 احلدي٨م اًم٤ًمدس واخلٛمًقن )إُمر سم٤مًمتٞمًػم واًمتٌِمػم( .......

 259 )آؾمتح٘م٤مق إلُم٤مُم٦م اًمّمالة( .....احلدي٨م اًم٤ًمسمع واخلٛمًقن 

..................... ) ـِ ْي  261 احلدي٨م اًمث٤مُمـ واخلٛمًقن )ظمٓمر اًمدَّ

 273 اخل٤مَت٦م .......................................................

 275 اًمٗمٝمرس .....................................................

 66802233700900 ـؾتواصل مع ادمـف:
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